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Belangrijke data:
Week 27
Maandag 8 juli
Dinsdag 9 juli
Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli
Donderdag 11 juli
Maandag 26 augustus
Woensdag 4 september

Oudergesprekken facultatief
Musical groep 8
Groep 5: afscheid juf Chantal
Afscheid groep 8
Nationale Overblijf dag op de Titus Brandsma
Laatste schooldag groep 1 t/m 7, 15.00 uur
vrij.
Start schooljaar
Eerste studiedag (alle leerlingen vrij)

Kinderkoor uit Oeganda
Wat hebben we genoten gisteren van het kinderkoor uit
Oeganda maar ook van onze leerlingen.
We kunnen zeker stellen dat het een geslaagde dag was.
‘s Morgens werden we al getrakteerd op een hartelijk en
schitterend welkom op het schoolplein. Vervolgens kregen de
kinderen verschillende workshops in de klassen aangeboden
door de kinderen uit Oeganda. Overal werd er vol passie
gezongen en gedanst. We sloten de dag af met de viering in een
zeer goedgevulde kerk. Daar werd ook het bedrag bekend gemaakt die de kinderen met allerlei leuke
sponsoracties hebben opgehaald, een bedrag waar je trots op mag zijn: € 691, 29 !! Verder konden
de kinderen en (groot) ouders nog leuke spulletjes kopen op de Afrikaanse Markt. Daar is dan ook
flink verkocht, wel voor €1389,00. Samen met een kleine collecte hebben we als school €2151,00
euro op gehaald. Al dit geld wordt gebruikt voor de stichting Up4s, voor de basisschool en het
voortgezet onderwijs waar wel 700 kansarme kinderen gebruik van maken. Daar kunnen ze weer
veel voor doen, ze waren dan ook super blij met dit mooie bedrag. Bedankt alle kinderen, ouders en
opa’s en oma’s. Een prachtig resultaat.

Origineelste actie

In eerdere nieuwsbrieven hebben we de kinderen gestimuleerd om
een leuke sponsoractie te verzinnen. Heel veel kinderen hebben hier
ontzettend hun best voor gedaan en hele leuke acties bedacht. Voor
u heb ik er een aantal op een rijtje gezet:
*onkruid wieden
*als keeper alle ballen tegenhouden
*kantoor van papa schoongemaakt
*taart gebakken en verkocht
*kaarten gemaakt en verkocht
*armbandjes gemaakt en verkocht
*lege flessen ingeleverd
*hele week lief zijn
*in de huishouding geholpen
*kattenbak verschoond.................................
en nog veel meer leuke acties. Het was moeilijk kiezen. We hebben dus gekeken naar originaliteit
maar ook naar de inzet en tijd die het je heeft gekost. Daarom is de keuze gevallen op Norah en Babs
(en ook de oma). Zij hebben samen kniepertjes gebakken en scrunchies (haarfrutsels) gemaakt en
alles verkocht. Voor hun inzet toch een kleine beloning.

MR Oproep
Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder die plaats willen nemen in
de oudergeleding van de MR.
We zoeken iemand die zich vanaf september (het begin van het nieuwe schooljaar 2019/2020) voor
een termijn van 3 jaar beschikbaar willen stellen en ook de werkzaamheden van de secretaris op zich
wil nemen. Roelof Jan Gombert is aftredend. Langs deze weg willen we hem ook bedanken voor zijn
inzet in de MR.
We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te
denken met de school, geef u dan nu op!
Dit kan tot en met donderdag 11 juli. Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u een van onze
leden van de oudergeleding aanspreken.
De huidige MR oudergeleding bestaat uit: Voorzitter Sytse Beuving (vader van Nessa groep 7) ,
Juliette Scheper (moeder van Benjamin gr 1, Valentijn gr 3 en Julian gr 5.
Teamgeleding bestaat uit juf Maaike en juf Lea. En het nieuwe schooljaar zal juf Bianca de rol van juf
Tamara overnemen. Want ook juf Tamara stopt met de MR, ook zij bedankt voor haar inzet in de MR.
U kunt zich kandidaat stellen door juf Maaike een berichtje te sturen: M.Wanders@catent.nl
Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven.
Wat doet de MR ?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de
school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen,
de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en
ouderparticipatie.
De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en
instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven.

Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft
instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget
en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor sommige zaken heeft de
oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of andersom.
We vergaderen ongeveer 1x in de 6 weken, op woensdagavond.

OR oproep
We zijn een leuke actieve groep die zeer betrokken is bij de activiteiten van de school. Lijkt u dat ook
leuk dan zijn wij op zoek naar u. Er worden minimaal nog 2 nieuwe ouders gezocht voor de OR. Ook
mannen zijn zeer welkom.
We vergaderen altijd op maandagavond, ongeveer 1 in de zes weken.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Manja Koster, 06 29305611

Oudergesprekken facultatief
Week 27 wordt gebruikt om eventueel nog de laatste oudergesprekken te voeren. De leerkracht kan
een afspraak met u maken voor een laatste oudergesprek. Vaak worden dan ook de
handelingsplannen afgesloten voor dit schooljaar. We hebben we gedaan en wat gaan we komend
schooljaar weer doen.

De jongens groep 8 van de Professor Titus Brandsma hebben de
RESPECT AWARD gewonnen tijdens het NK Cruyff Courts 6vs6.
Dit jaar was het Kelfkensbos in Nijmegen het podium voor
het NK Cruyff Courts 6vs 6.
Van de 13.000 kinderen uit heel Nederland gingen er
uiteindelijk 130 kinderen door voor deze finale.
Ook de jongens groep 8 van de Professor Titus Brandsma
hoorden bij deze 1 %. Op zich al een knappe prestatie.
De tegenstanders waren een maatje te groot voor onze
jongens, maar ze hebben met inzet gestreden in de
bloedhete zon!
RESPECT is regel nummer 3 van Johan Cruijff en dat
hebben de leerlingen goed begrepen. Aan t einde van de dag kregen ze dan ook de mooie prijs van
de RESPECT AWARD overhandigd. Een mooie prijs waar we super trots op zijn.

Aangepaste schooltijden afgelopen week
Vorige week hebben we te maken gehad met tropische temperaturen en hebben voor de eerste keer
besloten op deze school om de schooltijden enigszins aan te passen. Het was geen tropenrooster
maar wel is er gekeken om de pauzes te verkorten. Het is voor u als ouder goed om te weten dat u in
principe zelf de naschoolse opvang moet regelen net zoals u dat ook gewend bent wanneer we een
studiedag hebben. Komt u hiermee in de problemen zijn we wel verplicht om uw kind op te vangen.
Het leek ons handig om dit goed te communiceren voor het geval dit in de toekomst weer eens gaat
gebeuren.

Vastenactie 2019 Water

Ook dit jaar hebben wij ons als werkgroep V.O.M. ingezet om, samen met u, geld in te zamelen voor
de vastenactie met dit jaar als thema Water.
Met de collectes in de kerk en vastenzakjes die in de giftenbox achter in de kerk zaten, is het
fantastische bedrag van € 836,00 opgehaald!
Ook hebben we, net als afgelopen jaar, een stampottenbuffet georganiseerd.
Het was weer een gezellige avond. De opkomst was geweldig, het buffet uitstekend en de opbrengst
boven verwachting, namelijk € 404,30!
De leerlingen van de Prof. Titus Brandsma weer ook weer goed hun best gedaan om met elkaar geld
in te zamelen. Zij hebben samen (dus groep 1 t/m groep 8), middels allerlei werkjes en klusjes, het
mooie bedrag bij elkaar gespaard van € 203,75!
Namens de V.O.M. wil ik dan ook alle kinderen van de lagere school, de “buffetgangers”,en alle
parochianen die de vastenactie financieel hebben gesteund of anderszins een warm hart toe dragen
heel hartelijk bedanken, want dankzij jullie kunnen we dit jaar het mooie bedrag van € 1444,04
overmaken naar de vastenactie!!!
Met vriendelijke groet,
Marjo Steenbergen en Wil B

Laatste week groep 8
Donderdag 4 juli

Maandag 8 juli (ochtend)

Liedjes musical worden
gezonden in ’t Olden Kinholt
voor de bewoners.
Opvoering musical voor groep 1
t/m 7

Woensdag 10 juli

De middag zijn de leerlingen van
groep 8 VRIJ!
Leerlingen om 17.45 uur in ’t Oor
voor het schminken.
Zaal open om 18.30 uur
Aanvang musical: 19.00 uur
Opruimen en schoonmaken van
de klas.
Leerlingen om 9 uur op school.

Donderdag 11 + Vrijdag 12 juli

Groep 8 gaat strooien in alle
klassen.
Om 10.45 kruien we de
leerlingen de school uit. Ouders
zijn hierbij uitgenodigd. Hierna
zijn de leerlingen van groep 8
vrij.
Vakantie!!

Maandag 8 juli (avond)

Dinsdag 9 juli

De hele musical wordt dus
niet opgevoerd, zoals eerder
genoemd.
Leerlingen groep 8
verzamelen om 8.30 uur in ’t
Oor

Graag een plastic zak mee
Graag snoepjes omwikkelt
met papier.

Musical voor de groepen 1 t/m 7.
Maandagochtend 8 juli komen de leerlingen van de gr 1 t/m 7 kijken naar de musical in Het Oor. De
groepen 1 t/m 8 hoeven deze ochtend géén fruit en drinken voor de ochtendpauze mee te nemen.

Donderdag 11 juli, Nationale Overblijfdag
Op donderdag 11 juli, a.s. hebben wij als school een nationale TSO dag.
Wij willen alle kinderen van de school uitnodigen om op deze middag vrijblijvend over te blijven.
Daar zijn geen kosten aan verbonden. De kinderen moeten wel hun eigen eten en drinken
meenemen, en een goed humeur.
Als afsluiting van dit uurtje willen wij als TSO Team alle kinderen een lekker ijsje aanbieden die
middag.
We gaan er een gezellig uurtje van maken.
Groetjes,
Natascha Jonkman
TSO Coördinator professor Titus Brandsmaschool

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

De vakantiebieb app
Graag attenderen wij de ouders/verzorgers van onze school op het belang van lezen in de
zomervakantie!!! Blijven lezen in de vakantie helpt namelijk een terugval van het leesniveau te
voorkomen. Ook deze zomer is de VakantieBieb-app van de bibliotheek weer geopend en staat er
een brede selectie van boeken klaar.
Lekker lezen in de vakantie?
Met de VakantieBieb-app neem je 50 e-books overal met je mee. Er is van alles wat: spanning,
chicklit, literatuur en informatief.
De VakantieBieb-app is nu open met 30 e-books voor kinderen en jongeren.
Bijvoorbeeld: ‘’Deze mop is top’ van Paul van Loon, ‘Met opa door Europa’ van Tamara Bos, ‘Level
13’, Game Over’ van Esther van Lieshout en ‘De Zevensprong’ van Tonke Dragt.
Op 1 juli komen de e-books voor volwassenen erbij.
Ga naar de website van de Bibliotheek Hoogeveen en download de VakantieBieb-app via de volgende
link: https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
Veel leesplezier!

Afscheid juf Chantal
Hallo allemaal,
Na twee ontzettend leuke jaren op de Titus Brandsma ga ik helaas afscheid nemen. Zoals jullie
misschien wel weten, ben ik ook werkzaam in het speciaal basisonderwijs en zal ik per komend
schooljaar daar fulltime gaan werken. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de afgelopen twee jaar
waarin ik heel erg veel heb mogen leren; zowel in mijn WPO-stage als in mijn eerste jaar als ‘echte’
juf. Natuurlijk ga ik niet weg zonder afscheid te nemen. Dat zal ik, samen met de kinderen van groep
5, doen op dinsdag 9 juli. De kinderen van groep 5 hoeven dan geen fruit mee en ze mogen verkleed

naar school komen. Ik weet zeker dat we er dan een heel leuk en gezellig afscheid van kunnen
maken! Bedankt allemaal voor de leuke tijd op de Titus Brandsma!
Groetjes,
juf Chantal

Fijne vakantie allemaal!

