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IN DEZE TITUSTAAL: 

 Snappet 

 Goede doelenactie 

 Koffieochtend 

 Studiedag 21 februari 

 Gezonde traktatie 

 Titusdisco 

 Jumbo spaaractie 

Beste ouders, 

Terwijl ik aan deze Titustaal schrijf, zijn de meeste kinderen heel hard aan het werken. We zitten midden in 

de toetsperiode en dan willen ze toch laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. We gaan leerlingen steeds 

meer betrekken bij ‘hun’ onderwijs en daar horen ook resultaten bij. Deze zullen we dan ook doornemen 

als we de rapportgesprekken doen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de leerling aanwezig is tijdens dit 

gesprek. Een ‘korte’ maand, woensdag 20 februari is de laatste schooldag voor de kinderen. Ook een wat 

kortere versie van de Titustaal deze keer, maar alsnog veel leesplezier. 



  

  

Snappet 

Na de voorjaarsvakantie gaan we met drie groepen starten met Snappet. Dit is een 

programma op de tablet waarmee we de rekenlessen gaan doen. De juf geeft 

gewoon uitleg, maar de kinderen verwerken de leerstof niet in hun schrift, maar op 

de tablet. De juf kan op haar computer meteen zien hoe de kinderen de sommen 

maken en meteen helpen waar nodig. Als de kinderen alles goed maken, krijgen ze 

automatisch moeilijkere sommen. 

We gaan dit eerst uitproberen in de groepen 4, 4-5 en 6. Als deze pilot ons goed 

bevalt, dan gaan we bekijken of we na de zomervakantie verder gaan met meerdere 

groepen en met meerdere vakken. We zullen ook nog bekijken of we ouders deze 

werkwijze een keer kunnen laten zien.  

De leerkrachten worden 1 februari geschoold en vanaf de voorjaarsvakantie starten 

de leerlingen. 

Goede doelenactie 

Op vrijdag 8 februari organiseren we voor de groepen 3 t/m 8 in de gymzaal de 

goede doelenactie. Voor de kerstvakantie hebben de kinderen hiervoor een 

sponsorformulier meegekregen. We merken dat veel kinderen deze kwijt zijn of er 

weinig mee doen. Dat is heel jammer, want we doen dit allemaal voor het goede 

doel: de Ropa Run. Enkele leerlingen zijn een nieuw formulier bij Maurice komen 

halen, die gaan hopelijk nog veel sponsors binnenhalen. Er zijn ook kinderen die al 

boven de € 100,- zitten en nog steeds op zoek zijn naar sponsors! 

U bent op 8 februari van harte welkom om de kinderen te supporteren: 

8.30 uur: groep 3 
9.00 uur: groep 4 
9.30 uur: groep 4-5 
10.00 uur: groep 5 
11.00 uur: groep 6 
13.00 uur: groep 7 
13.30 uur: groep 8    
 

Leren Zichtbaar Maken 

We zijn in sommige groepen 

bezig met het 

‘knijpersysteem’. De doelen 

van rekenen (en soms ook 

taal) hangen aan de muur. 

De kinderen mogen bepalen 

of zij dat doel al behaald 

hebben (knijper bovenaan), 

nog aan het leren zijn 

(knijper midden) of zij geven 

aan dat ze het NOG niet 

begrijpen.(knijper onderaan) 

Bij rekenen doen we een 

voortoets, een toets voordat 

we met het hoofdstuk 

beginnen. Als kinderen een 

gedeelte van die toets al 

foutloos maken, is het voor 

hen niet noodzakelijk dat ze 

dan nog moeten gaan 

luisteren naar de uitleg. Deze 

kinderen gaan dan 

moeilijkere leerstof doen. 

Kinderen die het nog lastig 

vinden, hangen hun knijper 

in het midden of onderaan. 

Als ze het later wel 

doorhebben, kunnen ze hun 

knijper steeds hoger 

ophangen.  

Vooral de gesprekken met en 

de betrokkenheid van de 

leerlingen zijn heel 

waardevol voor het 

leerproces. 

Bij de kleuters zijn we hier 

ook voorzichtig mee 

begonnen. Hier kunnen 

kinderen aangeven of ze 

bijvoorbeeld al tot 5 kunnen 

tellen, of al tot 10 enz… 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

1-2  training Snappet (zie verderop) 

1-2 groep 3 naar Prinsenhof 

1-2 studenten KABK bij groep 8 

6-2 leerlingenraad 

7-2 wetenschap- & en techniekmiddag 

8-2  goede doelenactie (zie verderop) 

11-2 oudergesprekken oudste kleuters (deze week) 

14-2 Valentijnsdag 

15-2 Open podium (10.45 uur in de gymzaal) 

20-2  speelgoedochtend groepen 1-2 

21-2 studiedag, alle leerlingen vrij, start vakantie 

22-2 alle leerlingen vrij 

 

4-3  start school na voorjaarsvakantie 

5-3  carnaval  

 

 

 

  

 



 

NB Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 nemen deze dag natuurlijk  

hun gymkleren mee! 

Koffieochtend 

De koffieochtend was weer gezellig en zinvol. We hebben gesproken over: 

- gezonde traktaties 

- afval rond de school 

- hulp door ouders 

- Engels op school 

- voorlezen bij leerlingen van groep 3 

Komt u volgende keer ook? 

Studiedag 21 februari 

Op donderdag 21 februari zijn de kinderen vrij, maar de leerkrachten gaan wel hard 

studeren. We gaan die dag met elkaar in overleg over de toetsuitslagen van de 

afgelopen periode. Wat kunnen we eraan afleiden, waar moeten we de komende 

tijd meer aandacht aan schenken, waar doen wij (de kinderen) het heel goed etc. 

In de middag gaan we verder met Leren Zichtbaar Maken. We gaan het hebben 

over 10 mindframes (denkkaders) waarmee we naar ons onderwijs willen gaan 

kijken. Zie voor meer informatie:  10 denkkaders 

 

Titusdisco 
Ook dit jaar is het de OR gelukt om een DJ te vinden. We kunnen dus weer gaan 
dansen, zingen en springen. En wel op vrijdag 8 maart. De indeling van de avond is 
als volgt: 

18.00 – 18.45 uur: groepen 1 en 2 
19.00 – 20.00 uur: groepen 3 t/m 5 
20.15 – 21.30 uur: groepen 6 t/m 8 

Hieronder wat huishoudelijke mededelingen betreffende de disco. 
* De entree is aan de kant van het grote schoolplein/dependance. De deur gaat 
enkele minuten voor aanvang open. 
* De uitgang is aan de kant van de gymzaal. 
* Verboden toegang voor ouders. Bij de kleuters mogen de ouders even mee naar 
binnen bij het wegbrengen. Maar u zult wel worden verzocht om daarna zo snel 
mogelijk weer te vertrekken.  
* Wij laten kinderen niet alleen naar huis gaan. Kinderen moeten opgehaald worden 
door vader, moeder of een ander volwassen familielid. 
* Telefoons zijn niet toegestaan. Laat je mobieltje dus thuis. 
* Binnen zal het warm zijn. Trek luchtige kleding aan, maar zorg ook voor warme 
kleding om aan te trekken als je weer naar huis gaat. 
* De OR zorgt ook voor een hapje (chips/nootje/komkommer) en drankje. Geef het 
door als uw kind iets niet mag. Dat kan via de eigen leerkracht. 

Met swingende groet, 

De ouderraad 

 

Gezonde traktatie 

Ter herinnering: 

Als uw kind jarig is, dan is 

het natuurlijk leuk om te 

trakteren in de groep. Wat 

geef je dan? Natuurlijk is iets 

van snoep lekker, maar 

houdt u er dan wel rekening 

mee dat sommige kinderen 

niet teveel mogen/willen 

snoepen. Een 

snoepje/reepje/dropje kan, 

maar geen hele 

snoepwinkels tegelijk. 

Snoep wordt in principe mee 

naar huis gegeven, zodat 

ouders zelf kunnen bepalen 

wat ze geven. 

Gezonde traktaties worden 

wel op school genuttigd. 

 

 

Actie Jumbo 

De spaaractie van de Jumbo 

heeft maar liefst € 614,20 

voor school opgeleverd. We 

hebben daar inmiddels 

allerlei mooie spullen voor 

gekocht:  puzzels, Nopper  

en grote dobbelstenen voor 

de groepen 1-2. Knexx en 

ander technisch speelgoed 

voor de hogere groepen.  

Iedereen bedankt voor het 

sparen! 

 

 

https://www.lerenzichtbaarmaken.nl/images/bestanden/Leren-zichtbaar-maken-poster-A3.pdf

