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Belangrijke data:
Woensdag 3 november t/m vrijdag 5 november
Donderdag 4 november
Woensdag 10 november
Donderdag 11 november
Woensdag 17 november
Donderdag of vrijdag 18 en 19 november
Zondag 21 november
Week 47
Woensdagmiddag 24 november
Vrijdag 3 december
Waar zijn we mee bezig op de Titus
Brandsma?

Oud papier container achter de school.
Informatie avond groep 8 over het Voortgezet
onderwijs
Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
St. Maarten groepen 1, 2 en 3
Start schoolfruit
Eerste Rapport gaat mee
Eerste Heilige Communie in de kerk, aanvang
10.00 uur
Rapport gesprekken
Pietengym in de Turnhal, groep 1 t/m 3
Sinterklaas komt de school bezoeken
We mogen weer deelnemen met het EUschoolfruitprogramma.

Werkgroep gezonde school heeft ouders nodig.
De werkgroep gezonde school heeft dringend extra ouders nodig. Deze werkgroep regelt samen met
andere ouders leuke sporttoernooien zoals de sport en spelmiddagen voor de kleuters, pietengym
voor 1 t/m 3 etc. Deze gezellige werkgroep komt ongeveer 4x per jaar gezellig samen waar ook
meegedacht wordt over keuzes rondom de gezonde school. U kunt zich opgeven bij Miranda de Vent,
directie.titusbrandsma@catent.nl
Deze oproep hebben we ook al voor de herfstvakantie gedaan maar er heeft zich nog niemand
opgegeven. Wilt u meer weten over deze werkgroep benader eens de moeders die er al inzitten. De
volgende moeders zitten in deze werkgroep, Rineke Doldersum (moeder Dewi en Devon), Lisette van
Rijswijk (moeder Fleur en Niek), Annet (moeder van Karlijn), Jannette (moeder van Maurits) en Linda
(moeder van Felien en Tess).

Schoolfruit 2021-2022
Met EU-Schoolfruit ontvangen ongeveer 3000 scholen 20 weken gratis groente en fruit voor alle
leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de klas! Dit schooljaar lopen de
leveringen van 15 november 2021 t/m de week van 22 april 2022. En we zijn er weer bij!
Ook hier kunnen ouders ons weer bij helpen! Onze fruitdagen zijn op woensdag, donderdag en
vrijdag. Het hoeft echt niet elke week, we maken keurig een schema met beschikbare dagen. Graag

uw hulp anders kunnen we het fruit niet netjes aanbieden in hapbare stukken. Ook hier kunt u zich
opgeven bij Miranda de Vent, directie.titusbrandsma@catent.nl.

Eerste Heilige Communie
De Heilige Communie is de viering in de rooms-katholieke kerk waarbij kinderen voor het eerst
meedoen met de eucharistieviering. De eerste heilige communie is ieder jaar een speciaal moment,
waarbij de communicant echt even in de schijnwerpers staat! Vorig schooljaar is dit ivm Corona niet
doorgegaan maar dit jaar kan het wel weer. Van onze school gaat Sem Jansink uit groep 5 hieraan
deelnemen en wel op zondag 21 november in de katholieke kerk in Hoogeveen. We wensen hem dan
ook een leuke dag toe.

Ouderbijdrage en TSO-bijdrage
Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind maar wel een vrijwillige
ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage gebruiken we voor extra activiteiten zoals het schoolreisje,
cadeautjes Sinterklaas, kerstactiviteiten etc. Dit jaar is het bedrag vastgesteld op €47,50 euro. Het
eerste betaalverzoek hiervan is aangemaakt op 24 september. Het is dan ook mooi om te zien dat al
93% van de ouders dit bedrag al keurig hebben betaald. Onze dank hiervoor.
Ook is er een betaalverzoek uitgegaan voor de TSO (tussenschoolse opvang). Deze bijdrage wordt
gebruikt om de overblijfvrijwilligers een vergoeding te geven, tevens worden er buitenspel materialen
voor gekocht zoals ballen, springtouwen etc. Hier heeft u op 8 oktober een eerste betaalverzoek van
€20,00 euro ontvangen. Al 80% van onze ouders hebben dit al betaald. Ook hiervoor onze dank.
Is het nog aan uw aandacht ontsnapt dan komt er binnenkort nog een herinnering. Voor de
ouderbijdrage en de TSO-bijdrage komt deze via Parro op 5 november.

ZIEN!
Op onze school werken we met het leerlingvolgsysteem ZIEN! Dit leerlingvolgsysteem volgt de sociaalemotionele ontwikkeling. Het doel is om op tijd problemen te signaleren. De afgelopen weken hebben
de leerkrachten de vragenlijsten afgenomen en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben de
leerling vragenlijsten ingevuld. De leerkracht gaan dan in gesprek met de intern begeleider de
leerlingen bespreken en de resultaten analyseren. Ook nemen de leerkrachten een sociogram af. Dit
met als doel de groepsvorming te volgen. Als team kijken we ook of we op schoolniveau afspraken
moeten maken of dat we iets extra's nodig hebben voor de kinderen en/of klas.

BOOM toetsen
Sinds twee jaar werken we niet meer met de Cito toetsen, maar nemen we de BOOM toetsen af. Wij
toetsen de leerlingen op maat, dat betekent dat we een toets kiezen die het beste bij het niveau van
de leerling past. Op dit moment zijn we nog druk bezig met de afnamen. Tijdens de studiedag van
woensdag 10 november gaan we als team deze resultaten bespreken en maken we een analyse.
Leerkrachten presenteren dan aan elkaar hun resultaten en proberen verklaringen te geven aan dat
wat goed gaat en dat wat nog niet zo goed gaat.
Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 11 november 2021

