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Belangrijke data:
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei
Maandag 24 mei, Pinsteren
Week 22
Woensdag 16 juni
Woensdag 23 t/m vrijdag 25 juni
Donderdag 1 juli
Vrijdag 2 juli
Dinsdag 6 juli
Woensdag 7 juli
Vrijdag 9 juli
Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma?

Meivakantie
Tweede pinksterdag, leerlingen zijn vrij
Sportdag groep 7 en 8, nog onder voorbehoud
Studiedag leerkrachten, leerlingen zijn vrij
Optie schoolkamp groep 8
Laatste rapport gaat mee
Musical groep 8
Laatste schooldag groep 8
Wisseldag, alvast kennismaken met de nieuwe
juf/ meester.
Laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12.00
uur vrij
• Alle rapportgesprekken zijn bijna
allemaal afgerond
• Bezig met het stappenplan voor het
Nationaal Programma Onderwijs.
Verderop in de nieuwsbrief meer
hierover

Koningsspelen 2021
We mogen terugkijken op een superleuke
Koningspelen editie 2021. Ondanks alle beperkingen
rondom Covid hebben we een leuk programma in
elkaar kunnen zetten. Complimenten aan de OR die
dit mede mogelijk hebben gemaakt, ook financieel
gezien. En de complimenten aan de vrijwilligers die
kinderen een onvergetelijke dag hebben bezorgd.
Zoals een leerling in groep 8 verwoordde: “Meester, ik heb nog nooit zo'n leuke gymles gehad."

Rapportgesprekken
De leerkrachten zijn deze week druk geweest met alle rapport gesprekken. Deze moesten weer online
maar fijn om te merken dat we daar met zijn allen steeds handiger in worden. Tijdens deze rapport
gesprekken zijn de resultaten, het welbevinden besproken met uw zoon en dochter en vanaf groep 6
is er ook al een eerste advies gegeven over het voortgezet onderwijs.
Zoals u kunt zien krijgen de leerlingen over 8 weken alweer een rapport. Dit laten we wel doorgaan.
We gunnen het de kinderen dat zij wel hun resultaten weer kunnen laten zien en dan vooral hun

eigen groei als het gaat om het leren. We nemen dan niet alle BOOM toetsen weer af maar we
bepalen zelf waar het een meerwaarde voor het kind kan opleveren.

Nationaal Programma Onderwijs
Het is al volop in het nieuws; het onderwijs krijgt 8,5 miljard voor het onderwijs na corona. Voor een
periode van 2,5 jaar mogen deze gelden gaan inzetten om de onderwijsachterstanden weg te werken.
Dat is heel veel geld en dat willen we dan ook graag goed besteden. Het ministerie van Onderwijs
heeft dan ook een stappenplan gemaakt voor het onderwijs.
Waar deze scan aan moet voldoen is net begin deze week bekend gemaakt. Deze gaan we invullen,
uitvoeren en analyseren. Vervolgens zal medio mei een ‘menukaart’ met de scholen gedeeld gaan
worden. Dan zal er nog een plan geschreven worden en deze moet besproken worden met het team
en de MR. Scholen horen in juni welk budget er dan per leerling beschikbaar is voor hun eigen school.
Al met al heeft dit ook invloed op onze formatie dus deze is voorlopig nog niet bekend.

Schoolmusical groep 8 in de Tamboer (en met publiek van kinderen en ouders)
De Tamboer biedt een mogelijkheid om groep 8 de musical te laten opvoeren met publiek. Die avond
zijn dan de ouders uitgenodigd en de kinderen van de hele school in de middag. Ze hebben ruimte
genoeg dat het veilig kan. Hier zit wel een kostenplaatje aan vast en om deze reden vragen we dan
ook om de krachten te bundelen en samen geld op te halen voor de musical. Alle leerlingen hebben
hier een brief over ontvangen waarin mooie voorbeelden geschreven staan hoe je geld zou kunnen
inzamelen. Morgen zal er ook nog een berichtje hierover komen in de Parro app.

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 20 mei 2021

