Nieuwsbrief

Schooljaar 2021-2022

Nummer 10

Belangrijke data:
Maandag 10 januari 2022
Vrijdag 21 januari
Dinsdag 25 januari
Woensdag 26 januari
Woensdag 26 januari t/m vrijdag 28 januari
(± 12.00 uur)
Donderdag 27 januari
Vrijdag 28 januari
Donderdag 3 februari
Vrijdag 4 februari
Woensdag 9 februari
Woensdag 9 februari
Vrijdag 18 februari

Maandag 21 t/m vrijdag 25 februari
Waar zijn we mee bezig op de Titus
Brandsma?

Zondag 10 april

We zijn weer open!
RSG Wolfsbos, online open dag
Roelof van Echten, online open dag
Vragenuurtje Roelof van Echten
Oud papiercontainer bij de school
Natte gymles voor groep 6
Fysieke Open dag Roelof van Echten
Fysieke Open dag Wolfsbos
Techniekmiddag groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag onderbouw, groep 1 en 2 zijn vrij
Carnaval op de Titus, gaat niet door! We maken
er een zomercarnaval van. Dus op een later
tijdstip vieren we nog wel een leuk
carnavalsfeest.
Voorjaarsvakantie
De school is weer open, daar zijn we ontzettend
blij mee. Uiteraard is Corona nog niet weg maar
met de adviezen van de regering gaan we de
komende tijd weer voornamelijk fysiek
onderwijs geven.

Cascaderun, info volgt nog

Start 2022
Op maandag 10 januari konden we de deuren weer volledig openzetten op onze school. De meeste
kinderen waren weer aanwezig op school. Hier en daar was er nog een leerling in quarantaine maar
later waren deze er gelukkig ook weer.
Uiteraard zijn er nog wel wat beperkingen en stevige adviezen vanuit het RIVM maar dat is goed te
doen. We hopen op deze manier de klassen weer op school te houden.
Bij deze nog even de adviezen op een rijtje:
•

Heeft uw kind (milde) klachten? Dan blijft hij/zij thuis en laat zich testen door de GGD of doet
een zelftest. Uw kind blijft thuis, totdat de testuitslag bekend is.

•

Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar school of worden door maximaal één ouder/verzorger
naar school gebracht.

•

U neemt buiten afscheid van uw kind en komt alleen in de school als dat echt nodig is.

• We vragen kinderen uit groep 6 t/m 8 om een mondkapje te dragen in de gangen. In de klas mag
het mondkapje af. Advies om wegwerpmondkapjes te dragen (en geen stoffen of zelfgemaakte)
•

Zit uw kind in groep 6, 7 of 8? Dan vragen we u dringend om twee keer per week een zelftest bij
uw kind af te nemen.

• Als de test positief is, gaat uw kind en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in
de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan uw kind weer naar school. Er is wel een versoepeling
quarantainemaatregel in geval van boosterprik of recente coronabesmetting.
•

We houden ons op school aan de basisregels.

Wanneer kan uw kind de online lessen volgen op school:
•

•

•

Moet uw zoon/ dochter in quarantaine omdat er iemand in de naaste omgeving positief is
getest? Dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. De leerkracht kan de spullen
verzamelen en deze kunt u in de loop van de dag meekrijgen zodat een dag later uw kind
mee kan doen met de lessen.
Is uw kind zelf positief getest? Dan eerst even kijken of uw kind wel fit genoeg is om de
lessen te volgen. Is dat het geval dan kan uw kind ook na een dag de spullen meekrijgen en
de lessen online volgen.
Is uw kind gewoon ziek en snotterig? Laat het de eerste dag wat bijkomen en duurt het
langer dan kan de leerling evt. ook de online lessen volgen. Ook hier moet er even contact
met de leerkracht opgenomen worden, de leerkracht kan dan ook zorgen dat er spullen
klaar komen te liggen.

Stand van zaken rondom Corona
Her en der zitten nog enkele kinderen in quarantaine. Niet omdat ze zelf een positieve zelftest
hebben laten zien maar omdat een huisgenoot of een nauw contact positief is getest.
Ook zitten er enkele leerlingen thuis omdat ze gezondheidsklachten hebben zoals buikpijn en flink
verkouden.
Bij twijfel of vragen mag u altijd de school benaderen, we hebben goede contacten met de GGDscholenteam die altijd vlot onze vragen beantwoorden.

Welkom terug Juf Roelinke!
Hallo allemaal,
Voor de meeste geen onbekende een aantal kinderen heb ik voor mijn verlof in de groep gehad en ik
zag op de lijst ook al een paar jongere broertjes en zusjes staan van kinderen die ik al eerder in de
groep heb gehad. Maar voor sommige ouders ben ik straks de nieuwe juf, ik zal mij daarom even
kort voorstellen: Mijn naam is Roelinke Reinders-Lubben. Voor mijn verlof heette ik nog Roelinke

Lubben, ik ben in 2021 verhuisd, getrouwd en als kers op de taart
moeder geworden van mijn geweldige zoon Brent! Oorspronkelijk
kom ik uit Emmen, maar voor de liefde 6 jaar geleden verhuisd
naar Ruinerwold. Woensdag 26 januari is mijn eerste werkdag
weer in groep 1, ik ga straks werken op de woensdag en
donderdag, ik ben al even bij de kinderen geweest zodat we alvast
aan elkaar kunnen wennen. Ik heb er weer zin in en ga er met de
kinderen weer een gezellige en leerzame tijd van maken!
Groetjes,
Juf Roelinke

Verdeling juffen bij groep 1 en 2
Groep 1

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
Juf Hennie
Juf Hennie
Juf Roelinke
Juf Roelinke
Meester Jasper
Meester Jasper
Juf Bianca
Groep 2
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
Vrijdag
Juf Maaike
Juf Bianca
Juf Bianca
Juf Maaike
Juf Maaike
Juf
Annemiek
Juf Annemiek
Juf Annemiek
Op maandag geeft juf Bianca extra hulp aan kinderen maar dan buiten de klas.

Nieuwe school??
In de krant heeft menig ouder al gelezen dat de gemeente bezig is met huisvestingsplannen voor
verschillende scholen in Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen trekt 10 tot 12 miljoen euro uit voor
het bouwen van nieuwe schoolgebouwen en renoveren van bestaande scholen. Al een aantal jaren
staat huisvesting van scholen op de agenda van de gemeente maar sinds afgelopen jaar is er nu een
plan voor korte en lange termijn geschreven, een zogeheten Integraal Huisvestingsplan (IHP). De
gemeente is namelijk verantwoordelijk voor nieuwbouw, renovatie van schoolgebouwen. Het
schoolbestuur is verantwoordelijk voor kleine aanpassingen aan de gebouwen.
Alle scholen zijn geïnspecteerd en vervolgens is er een soort rangorde gemaakt. Er is vooral ook
gekeken naar leeftijd van scholen. Ook de Professor Titus Brandsma wordt hierin genoemd. Eerst is
de Akker aan de beurt en dan staan er vier andere scholen op het programma, namelijk RENN 4,
R.K.B.S Professor Titus Brandsma en CBS het Palet.
Gemeente is tevens aan het kijken waar scholen kunnen samenwerken. De gemeente is van mening
dat als er een school minder dan 95 leerlingen heeft er een combinatie gemaakt kan worden met
andere scholen in de omgeving.
Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 3 februari 2022

