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Belangrijke data:
Donderdag 6 juni
Donderdag 13 juni
Woensdag 19 juni
Donderdag 20 juni

Maandag 24 juni
Woensdag 26 juni
Woensdag 26 juni
Woensdag 3 juli
Maandag 8 juli
Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli

Sportdag groep 7 en 8
Schoolreisjes, groep 1 t/m 7
Studiedag voor leerkrachten, alle leerlingen
vrij.
De leerlingenraad gaat samen met groep 6
naar de Tamboer voor de aftrap van
‘Muziekakkoord Drenthe’
Verjaardag juf Leonie
Kennismakingsdag groep 8 brugklas
Alle leerlingen gaan kennismaken in de
nieuwe groep
Bezoek kinderkoor uit Oeganda (zie verdere
info in de nieuwsbrief)
Musical groep 8
Afscheid groep 8
Laatste schooldag

Sportdag groep 5 en 6.
Afgelopen woensdag hebben we een heerlijke sportdag
gehad met de groepen 5 en 6. Het weer was prima, niet te
warm en niet te koud. De kinderen hebben allerlei
onderdelen gehad zoals hordelopen, skilopen, lijnbal,
voetbal en ‘hondje uitlaten’. Alle kinderen hebben een
diploma en een rugzakje gekregen. Het was een gezellige en
sportieve ochtend. Moeders, vader en opa, bedankt voor
het helpen!!

Studiedag 19 juni
Deze studiedag is voor de leerkrachten en zijn alle leerlingen vrij. Op de kalender stond het anders.

Uitslag ‘Andere Schooltijden’
Zoals aangekondigd in de informatiebijeenkomst van 31 januari over nieuwe schooltijden zal er
schoolbreed geïnventariseerd worden of er behoefte is aan wijziging van de schooltijden. In overleg
tussen directie, team, SAC en de MR is besloten om deze inventarisatie te integreren met de ouderenquête. De resultaten van de inventarisatie hebben we intussen bekeken en we kunnen de
volgende opmerkingen en conclusies trekken;
•
•

Deze vragenlijst is ingevuld door 44% van onze ouders, dat is minder dan de helft.
Meer dan de helft hiervan is tegen ‘andere schooltijden’.

De conclusie is dat er nog te weinig respons is om zeker een goed beeld te krijgen. Ook zien we nu
nog dat er te weinig draagkracht is om over te gaan op ‘Andere schooltijden’. Dus voor schooljaar
2019-2020 gaan we hier nog niet mee starten en blijven we gebruik maken van de TSO zoals deze nu
geregeld is. Opgemerkt moet worden dat we nog steeds ouders hiervoor nodig anders wordt het wel
haal lastig om de TSO goed rond te krijgen. Anders moeten we ook nog heel kritisch kijken hoe we de
TSO anders moeten regelen. Geef je op als vrijwilliger!
Vriendelijke groet,
Leden SAC (School Advies Commissie)
Leden MR (Medezeggenschapsraad)
Directie en team

Formatie 2019-2020
Het is fijn om te zien dat we weer genoeg leerlingen hebben voor de school om 7 groepen te kunnen
formeren. Dus de groepen 3 t/m 8 zijn weer enkele groepen en de Olijke Olifanten zijn weer samen.
Maar de kleuters hebben dan wel beschikking over twee lokalen en weer juf Bianca als
onderwijsassistent. Hier zijn we heel blij mee.

Groep 1 en
2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Maaike

Maaike

Roelinke

Roelinke

Vrijdag
morgen
Roelinke

Paulien
Heleen
Kirsten
Leonie
Jolisa
Nelleke

Paulien
Heleen
Kirsten
Leonie
Jolisa
Nelleke

Paulien
Heleen
Lea
Leonie
Jolisa
Nelleke

Carla
Tamara
Lea
WPO
Kirsten
Nelleke

Carla
Heleen
Lea
WPO
Kirsten
Jolisa

Vrijdag
middag

Lea
WPO
Kirsten
Jolisa

Juf Tamara gaat op de dinsdag en de woensdag weer haar IB werk doen.
Juf Bianca gaat op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmorgen als onderwijsassistent de
kleuterjuffen
ondersteunen.
Juf
Titia
komt
ook
weer
drie
dagdelen
R.T.
lessen
verzorgen.
WPO staat voor Werk Plek in Opleiding. Dit jaar wordt dat Soraya Luttmer, zij is een vierdejaars PABO
student.

Woensdag 26 juni wendag voor alle leerlingen
Op woensdag 26 juni gaat groep 8 kennismaken met het voorgezet onderwijs. De leerlingen van de
Titus Brandsma gaan kennismaken met de nieuwe groep en de nieuwe leerkrachten.

Optreden Oegandese kinderkoor, woensdag 3 juli
Het gaat al snel! Het kinderkoor uit Oeganda komt binnenkort bij ons op school optreden. En wel op
woensdag 3 juli. Het koor gaat ‘s morgens alle kinderen en ouders verwelkomen met een trommels
en Afrikaanse muziek. Vervolgens hebben ze een compleet dagprogramma voor de kinderen.
Vervolgens verzorgen ze na de eindviering een slotoptreden in de kerk met een Afrikaanse markt.
Daarbij is iedereen uitgenodigd, dus nodig iedereen uit. Dat zijn (groot) ouders maar ook tantes en

ooms, oudere broers of zussen, de buren etc. Bij de Afrikaanse markt kunt u leuke Afrikaanse
spulletjes kopen, prijsklasse van 1,2,3,4,5 en 10 euro. Dus neem wel wat kleingeld mee. Deze
bijdrage wordt gebruikt voor hun project in Oeganda. In Oeganda hebben zij dagelijks de complete
zorg voor ongeveer 600 wees-en kansarme kinderen. Daar hebben ze veel geld voor nodig.
Dus als school gaan we ook een inzameling organiseren. Vanaf vrijdag 24 mei staat er een grote
spaarpot in iedere klas. Daar kunnen kinderen zelf het geld in doen die ze hebben gespaard met het
inzamelen van lege flessen of voor het bakken van cupcakes of andere leuke acties. De leerlingen
met de leukste of origineelste actie worden nog beloond, wat dat is nog een verrassing.
We hopen zo als school een mooie donatie te kunnen doen voor de stichting Up4s.
Om bovenstaande redenen gaan we de woensdag langer door maar dan vervalt de laatste schooldag.
Donderdag 11 juli zal dan al de laatste schooldag zijn. Vanaf 15.00 uur zijn dan alle kinderen al vrij.
Hiermee vervalt ook de Vossenjacht voor dit schooljaar. Maar daar hebben we een uniek evenement
voor in de plaats gekregen.

Werkgroep ‘Wandel4daagse’ zoekt hulp!!
De ouderwerkgroep ‘wandel4daagse’ is op zoek naar versterking. Zijn er ouders die het leuk vinden
om wat voor de school te willen doen en zoeken naar een leuke sportieve uitdaging dan is de
werkgroep ‘wandel4daagse’ wel wat voor u. Wat houdt deze werkgroep in:
•
•
•
•
•
•
•
•

We starten altijd met de voorbereidingen zo net voor de meivakantie.
We komen ongeveer 3x per jaar bij elkaar
We doen de inschrijvingen van de leerlingen
Er is een telavond
Zorgen voor vrijwilligers
Voorbereidingen van de wandelvierdaagse zelf denk aan boodschappen, klaarzetten van
tafels, uitdelen van t shirts etc.
Opstellen van brieven
Bovenstaande activiteiten gebeuren ongeveer in de maanden april, mei en juni.

Heeft u interesse dan kunt u zich melden bij Miranda de Vent, directie.titusbrandsma@catent.nl

Schoolreisjes
Op donderdag 13 juni gaan groep 1 t/m 7 op schoolreisje. Deze week krijgt uw kind daarover een
extra brief met informatie mee. Wij vinden het leuk om op deze dag allemaal het schoolshirt te
dragen. De kinderen krijgen uiterlijk woensdag het schoolshirt mee naar huis. Wilt u na afloop van
het schoolreisje, het shirt wassen en weer gebruiken bij de Wandel4daagse. Bij deze ook alle tijden
van vertrek en aankomst Niet voor de school parkeren!
Groepen:

Bestemming:

Vertrektijd vanaf
school:

Groep 3, 4 en 5
Groep 6 en 7
Groep 1 en 2

Dolfinarium
Hellendoorn
De Drentse Koe

8.45 uur
9.00 uur
9.15 uur

Verwachte
aankomststijd op
school:
16.30 uur
16.15 uur
16.00 uur

Oproep voor hulp in de schoolbieb
Voor onze schoolbieb zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder/grootouder die mee zou willen
helpen met het uitkiezen van de biebboeken.

Volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 21 juni 2019

