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Belangrijke data:
Donderdag 7 april
Woensdag 13 april
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Woensdag 20 en donderdag 21 april
Dinsdag 19 t/m donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Vrijdag 22 april
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Maandag 9 mei
Woensdag 18 t/m vrijdag 20 mei
Donderdag 26 t/m vrijdag 27 mei
Waar zijn we mee bezig op de Titus
Brandsma?

Palmpasen groep 1 en 2
Sport en spelmiddag groep 1 t/m 4
Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij
Eerste Paasdag, alle leerlingen zijn vrij
Groep 8 heeft de eindtoets, IEP eindtoets
Entreetoets groep 7, IEP toets
Koningsspelen op de Titus
Laatste dag schoolfruit
Meivakantie
Starten we met de Titus weken.
Oud papier container bij de school
Hemelvaartsweekend, leerlingen zijn vrij

Zondag 12 juni

Cascaderun, info volgt nog

Op zondag 15 mei wordt onze naamgever van
de school Professor Titus Brandsma Heilig
verklaard. Op school gaan we hier in week 19
en 20 aandacht aan besteden.

Verschillende acties voor Oekraïne een groot succes.
De kinderen weten dat er oorlog in Oekraïne gaande is. Woorden als oorlog, Poetin, Oekraïne en
vluchtelingen zijn woorden die ook vaak thuis vallen de laatste tijd. Ook op school zijn de kinderen
hiermee druk bezig. De kinderen willen graag helpen en iets nuttigs doen. Zo hebben ook onze
leerlingen spontane acties bedacht. Groep 8 heeft een eigen sponsorloop geregeld Ze hebben alles
zelf geregeld, de sponsorpapieren zelf gemaakt, er zijn koekjes gebakken en er is een kraampje
geregeld. Zelfs de burgemeester is uitgenodigd en hij kwam om de sponsorloop officieel te openen.
Leuk om te zien hoe ondernemend de kinderen kunnen zijn.
Groep 5 had bedacht om het Oekraïne lied voor alle ouders te gaan zingen. Ze hadden zelf vlaggetjes
gemaakt, een hoed geregeld en passende kleding bedacht. Met de hoed zijn ze langs alle ouders
gegaan en hebben op deze manier geld ingezameld.

Helden TB school zingen voor slachtoffers Oekraïne!
Houden jullie van zingen voor andere landen? Dan zit je goed want onze klas groep 5 zingt voor
Oekraïne. Groep 8 heeft heel veel geld gedoneerd maar groep 5 deed dat ook. Ze gingen een pragtig
lied zingen en ik denk dat jullie het ook super mooi vonden. De kinderen hebben hun best gedaan. We
hebben vlaggen gemaakt en een grote vlag op het schoolplein neer gezet. We droegen geel met
blauwe kleren aan, de kleuren van Oekraïne. Maar ze waren een beetje zenuwachtig want er was
veel publiek bij. Zo ging Dominik met de pet/hoed rond en er stonden veel andere groepen naar ons
te luisteren. Toen gingen we naar giro 555 en hebben we honderd euro gegeven aan oekraine.
31,13,- gegeven aan vasten actie. Juf kirsten is heel trots op de leerlingen.
Bron: tekst geschreven door groep 5

Vakantierooster 2022-2023
De MR van de Titus Brandsma heeft gisteravond ingestemd met het voorstel vakantierooster 20222023. Let op dit is het vakantierooster voor volgend schooljaar.
Het vakantierooster van de Titus Brandsma sluit aan bij het vakantierooster van het Voortgezet
Onderwijs in Hoogeveen.
Herfstvakantie: 17 tot en met 21 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 tot en met 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari tot en met 3 maart 2023
Goede Vrijdag en Pasen: 7 april en 10 april 2023
Meivakantie, inclusief Koningsdag: 24 april tot en met 5 mei
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 24 juli tot en met 1 september 2023

De studiedagen zijn nog niet gepland maar zodra we hier meer over weten communiceren we dat.

Sport en spelmiddag op 13 april
Deze middag vindt plaats in de speeltuin achter da Costastraat nr. 11.
Aanvangstijden:
Groep 3 en 4: 13.15-14.15 uur
Groep 1 en 2: 14.30-15.30 uur.
De opgavebriefjes kunnen nog ingeleverd worden tot 7 april. We hebben ook hulp nodig van
moeders of vaders. Geef je graag op.

Corona up-date
Besmettingen
Op het moment hebben we te maken met 6 positief geteste leerlingen en drie leerkrachten die
positief zijn getest. Verdeeld over verschillende groepen. Met ongeveer 170 leerlingen op school valt
het wel mee. Maar dat is uiteraard nog geen garantie voor de komende weken. Wanneer een
leerling is besmet geef je het door aan de betreffende leerkracht en kan de leerling voor 5 dagen in
quarantaine. We geven de namen inmiddels niet meer door via de Parro app maar we houden het
nog wel bij. Leerkrachten geven we nog wel door, mede ook omdat vervanging heel lastig te regelen
zijn.
Zelftesten
Heeft u nog zelftesten nodig dan kunt u het aan de groepsleerkrachten doorgeven en kunt u wat
meekrijgen. In principe hoeven leerlingen van groep 6, 7 en 8 ook niet meer 2x in de week een
zelftest te doen. Afgelopen week hebben ze nog twee zelftesten meegekregen en zolang er nog
voorraad kunnen we het nog meegeven.
Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 14 april 2022

