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

Techniekmiddag groep 8, gaat niet door!
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
We hebben 7 PlasmaMade Aircleaners
ontvangen. De 8e komt ook nog.
Daar zijn we enorm trots op.

Zondag 12 juni

Cascaderun, info volgt nog

Onderzoek op de Titus
In het begin van het schooljaar hebben we met de leerkrachten gekeken naar waar we ons als school
in willen verbeteren. Dit jaar richten we ons op talenten en kwaliteiten ontdekken bij onze kinderen.
Zo leren niet alleen wij de kinderen beter kennen, maar de kinderen leren zichzelf ook beter kennen.
Het kennen van je eigen talenten en kwaliteiten zorgt er onder andere voor dat je beter keuzes kan
maken voor bijvoorbeeld een middelbare school.
Inmiddels zijn we in elke klas geweest om de leerkrachten te observeren. We keken naar
bijvoorbeeld het geven van complimenten, maar ook of de leerkrachten het talent benoemen van de
kinderen in de klas. Van elke groep worden ook een aantal kinderen gevraagd om een vragenlijst in
te vullen over de eigen juf of meester. Vragen zijn bijvoorbeeld: De juf of meester laat mij nadenken
over wat ik goed heb gedaan en wat ik beter kan doen. De kinderen kunnen dan aangeven of dat
nooit, weinig, soms, vaak of heel vaak is. In de komende periode gaan we kijken hoe we in de klassen
bezig kunnen gaan met het ontdekken van talenten van ieder kind.

PlasmaMade Air Cleaner
We stonden weer mooi in de krant. Met de PlasmaMade Aircleaner hopen we meer schone lucht in
de klas te bewerkstelligen. Het zijn een soort ventilatiezuilen die de lucht zuiveren van fijnstof en
aerosolen. Het is geen wondermiddel maar het zal bijdragen aan een schonere lucht in de klassen.
Intussen hebben deze zuilen ook de belangstelling van de minister van volksgezondheid Ernst Kuiper
gewekt en hij trekt anderhalve ton uit voor meer onderzoek naar deze Air Cleaner. Daarom zijn we

als school ook zo trots dat wij hieraan mogen bijdragen.

Corona up-date
Besmettingen
Op het moment hebben we te maken met 7 positief geteste leerlingen en één leerkracht die positief
is getest. Verdeeld over verschillende groepen. Met ongeveer 170 leerlingen op school valt het dus
wel mee. Maar dat is uiteraard nog geen garantie voor de komende weken. We proberen telkens in
de betreffende groepen de besmettingen door te geven. Dat doen we alleen nog via Parro en niet
meer met de mail. Blijf wel de gezondheid van uw kind in de gaten houden. De klachten zijn soms
minimaal, we zien vooral hoofdpijnklachten en enigszins wat verhogingen. Dus niet eens altijd
verkoudheidsklachten.
Zelftesten
We krijgen op het moment veel vragen naar zelftesten voor de leerlingen. De zelftesten van de
overheid heeft op het moment enige leveringsproblemen. Tevens krijgen we niet automatisch de
zelftesten voor groep 6, 7 en 8 meer aangeleverd. We hebben als school al een grote ‘bestelling’
geplaatst maar tot vandaag hebben we nog niets ontvangen. Zodra de zelftesten binnen zijn zullen
we in groep 6, 7 en 8 een aantal zelftesten met de leerlingen meegeven. Leerlingen in andere
groepen mogen dan eventueel in overleg met de leerkracht ook om een aantal zelftesten vragen. Op
deze manier hopen we tegemoet te komen aan ons dringende advies en aan de portemonnee van
ouders. We beseffen heel goed dat de zelftesten niet goedkoop zijn.
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