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TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

• Inspectie 

• Jeugdfonds Sport en Cultuur (voor ouders om hun kinderen te laten sporten en 

meer….) 

• Kanjerochtend voor ouders 

• Open podium 

• Koffieochtend 

• Laurentius-dag 

 

Beste ouders,  

Na een mooie aftrap van het nieuwe schooljaar zijn we eigenlijk al een paar weken volle bak aan het 

sprinten. Er gebeurt veel op school; de inspectie is langs geweest (daarover later meer), de kinderen 

werken hard, we hebben aandacht besteed aan de eerste ‘Kanjerweken’ op school en de ‘week tegen 

pesten’, kortom; we hebben niet stil gezeten. In oktober start de kinderboekenweek; hier besteden we 

altijd veel aandacht aan. Er komt zelfs een kinderboekenschrijver op school. Er zijn de komende maand 

maar liefst 3 momenten waarbij u van harte welkom bent: de Kanjerochtend, het open podium en de 

koffieochtend. Graag tot ziens tijdens één van deze of alle momenten.  

 

Met vriendelijke groet, 

Maurice 

De kinderen van 1-2b zijn het 

schooljaar goed begonnen met een 

lekker ijsje! 



  

  

Inspectie 
U zult het vast hebben gelezen of misschien wel gehoord van uw zoon/dochter; 
onze school is op 20 september onderzocht door de onderwijsinspectie. Ze hebben 
11 onderdelen bekeken. Het ging daarbij bijvoorbeeld om: 

• Veiligheid: het gebouw, maar ook de omgang met elkaar 

• Opbrengsten: hoe maken de leerlingen gemiddeld de toetsen 

• Afstemming: houden we rekening met de verschillen tussen kinderen en passen 
we ons onderwijs daarop aan 

• Afsluiting onderwijs: hoe gaat de procedure voor het advies naar het Voortgezet 
onderwijs en zijn de adviezen passend  

 
Van de 11 items die onderzocht zijn hadden we er 8 goed en 3 voldoende. Daarmee 
kregen we als totaal een ‘goed’. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op.  Wij 
hadden het idee al dat we het aardig deden, maar dat is nu bevestigd door de 
inspectie. Ze vertelden ons ook dat we zelfs een stapje hoger kunnen (‘excellent’) 
als we het Leren Zichtbaar Maken nog meer gaan uitdragen.  
We kunnen ons nog verbeteren op het gebied van ‘burgerschapsonderwijs’; hoe 
kunnen we meten dat kinderen op dit gebied ook groeien. Daar gaan we dit jaar aan 
werken. 
 
Jeugdfonds Sport en Cultuur 
Wilt u uw kinderen graag laten sporten, dansen, toneelspelen of iets anders, maar u 
heeft daar niet het geld voor, kijk of het Jeugdfonds sport & cultuur iets voor u kan 
betekenen. Ouders met een uitkering, WAO, schuldhulpverlening of een laag 
inkomen kunnen hier gebruik van maken. U kunt bij mij (Maurice) een formulier 
komen ophalen, invullen en inleveren bij meester Wouter of weer bij mij. U kunt 
dan de kosten van de vereniging terugkrijgen en zelfs de kosten van 
materialen/kleding. Kijk via onderstaande link hoe dit verder werkt of kom een 
formulier halen op school.  
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/ 
 

 

Leren Zichtbaar Maken 

Een 7e leerpower? Tot nu toe 

maken we gebruik van 6 

leerpowers op school; 6 

‘krachten’ die je kan inzetten 

als je in de leerkuil zit en iets 

moeilijk vindt. 

Vanuit de kinderen komt 

soms de vraag of er geen 7e 

bij kan. Daar zijn we met het 

team en de leerlingen over 

aan het nadenken. 

Deze hebben we al: 

• Concentreren 

• Kritisch zijn 

• Oplossingen zoeken 

• Strategie bepalen en 

toepassen 

• Samenwerken 

• Doorzetten 

Heeft uw kind een leuke 

suggestie, laat het hem/haar 

delen met de juf. In de loop 

van dit schooljaar willen we 

een keuze gaan maken 

 

 

Koffieochtend 
Op donderdag 20 oktober 
nodig ik u uit voor de 
koffieochtend. Ook als u 
geen koffie lust (dat doe ik 

namelijk ook niet      ) bent u 
van harte welkom. Op een 
informele en zelfs gezellige 
manier bespreken we allerlei 
ontwikkelingen op school. 
Als u bijvoorbeeld vragen 
heeft of suggesties voor 
verbeteringen, dan kunt u 
dat op deze ochtend doen. Ik 
hoop dat er veel ouders 
komen. 
 

 

BELANGRIJKE DATA: 

3-10 alle leerlingen vrij, studiedag voor de leerkrachten 

5-10 start kinderboekenweek 

7-10 kanjerochtend voor ouders 

12-10 schrijver op school, Dave Kastelein 

14-10 open podium 

19-10 herfstwandeling groepen 1-2 a en b 

20-10 koffieochtend 

21-10 herfstwandeling groep 1-2c 

24-10 t/m 28-10 herfstvakantie 

 

31-10 start school na herfstvakantie 

 

1-11 Titustaal november wordt verstuurd 

4-11 Laurentius-dag, leerlingen in de middag vrij 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/


 

 Open podium 
Vrijdag 14 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met een open podium. Alle 
ouders zijn om 10.45 uur van harte welkom in de gymzaal om de optredens van de 
kinderen te bekijken. Dit levert altijd mooie momenten op, dus als ik u was en u 
bent in de gelegenheid om te komen, kom langs! 
 
Laurentius-dag 
Vrijdag 4 november zijn de kinderen alleen in de ochtend op school. Zij krijgen die 
dag een speciaal programma dat heeft maken met duurzaamheid. De precieze 
invulling blijft nog een geheim. In de middag zijn de leerlingen vrij en gaan alle 
leerkrachten naar de oude Fokker-hallen in Den Haag. Daar krijgen zij met álle 
medewerkers van de Laurentius Stichting (ongeveer 900 stuks) een middag die ook 
over duurzaamheid gaat. Ik weet ook nog niet alles van deze dag: spannend, maar 
vast ook leuk! 
 

 

Kanjerochtend voor ouders 
7 oktober, 8.30 uur 
Iedere week krijgen kinderen 
lessen van de Kanjertraining 
over gedrag. Het is heel 
belangrijk dat ouders ook 
weten wat de kinderen leren 
bij deze lessen. Daarom 
organiseren we ieder jaar 
een Kanjerochtend voor 
ouders. U mag dan een les 
van ongeveer drie kwartier 
bijwonen en soms zelfs 
meedoen met de 
oefeningen. Uit ervaring 
weten we dat de kinderen 
het heel leuk vinden om met 
hun vader of moeder deze 
lessen/oefeningen te doen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


