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Belangrijke data:
Maandag 24 mei, Pinsteren
Vrijdag 4 juni
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?

Tweede pinksterdag, leerlingen zijn vrij
Sportdag groep 7 en 8, vanaf 13.30 uur zijn ze
vrij
Studiedag leerkrachten, leerlingen zijn vrij
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
• Bezig met het stappenplan voor het
Nationaal Programma Onderwijs.
Verderop in de nieuwsbrief meer
hierover

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.

Sportdag groep 7 en 8
De sportdag van groep 7 en 8 is aangepast aan de coronamaatregelen, waardoor de leerlingen nu in
hun eigen bubbel kunnen sporten op de atletiekbaan. Om deze reden is de datum ook veranderd naar
vrijdag 4 april. De leerlingen komen om 8.45 uur gewoon naar school en om 11.00 uur fietsen we
samen naar de atletiekbaan. Om 13.30 uur is de sportdag afgelopen en vanaf de atletiekbaan mogen
de leerlingen van ons zelfstandig naar huis. Heeft u liever dat ze met de leerkracht mee terug fietsen
naar school, wilt u dit dan even bij de leerkracht melden.

Jumbo-Actie

Een tijd geleden hebben we allemaal punten gespaard voor onze school bij de jumbo. We hebben
heel veel punten verzameld en met deze punten konden wij veel leuke dingen uitzoeken voor onze
school. Wij, als leerlingenraad, hebben voor elke groep leuke spulletjes gezocht voor op het
schoolplein. Groep 1 en 2 heeft een benzinepomp gekregen en een mooie draaitol. Groep 3 heeft
allerlei leuke spullen gekregen waarmee ze een parcours kunnen maken, dit wilden ze graag. Voor
groep 4 tot en met 8 hebben we verschillende dingen gekozen: een springtouw, ballen,
tafeltennissetje, hindernissen, een techniekset en nog veel meer. We hebben het speelgoed
verdeeld en we hebben er al veel mee gespeeld.
Groetjes de leerlingenraad

Meneer Johannes
We missen meneer Johannes al een tijdje op school. Hij zit al lange tijd ziek thuis en het lijkt er ook op
dat hij voorlopig nog niet op school aan het werk kan. Hij heeft dermate rugklachten dat hij het rustig
aan moet doen. Ook lopen er nog allerlei onderzoeken in het ziekenhuis om te kijken waar deze
rugklachten vandaan komen.
Wil je een kaartje sturen of een mooie tekening voor hem maken dan zal hij dat vast heel erg leuk
vinden. Hij mist namelijk de kinderen en de school ook.
Geef de kaartjes en de tekeningen maar op school af dan zorgen wij ervoor dat deze bij meneer
Johannes terecht komen.

Gymlessen gaan weer van start
Er kan gelukkig weer meer vanaf 19 mei. Het kabinet heeft hiertoe besloten omdat de drukte in de
ziekenhuizen minder wordt en de besmettingscijfers ook afneemt. De sportscholen gaan ook weer
open en om deze reden starten we vanaf vrijdag 21 mei ook weer met de gymlessen in de Turnhal.
We houden daarbij nog steeds de regels aan zoals deze nu ook gelden. Elke klas zijn eigen kleedkamer
en ook zijn eigen gedeelte in de Turnhal.

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. Ook de OR en de school gaan een bijdrage hieraan leveren.

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 3 juni 2021

