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Gevonden voorwerpen

Beste ouders,
De maand november is al weer gestart en dan gaan we toch wel heel snel richting het einde van het jaar.
De maand november staat op school in het teken van hard werken, veel leren, want de maand december is
daar op sommige dagen minder geschikt voor
Dit harde werken door de leerlingen resulteert meestal in rapporten waar leerlingen trots op kunnen zijn
ook al zal de één altijd hogere resultaten halen dan een ander: wij kijken steeds meer naar ‘groei’. Dus ook
(juist) een leerling die moeite heeft met een vak, maar wel enorm hard werkt, veel oefent, wordt daarvoor
beloond. We zijn nog wel aan het nadenken over een beoordeling op het rapport; een leerling werkt hard,
doet zijn best, maar maakt bijvoorbeeld de rekentoets toch steeds niet goed. Hoe beoordeel je dat? Op het
rapport staat dan misschien een ‘onvoldoende’, maar in de klas en tijdens het rapportgesprek kijken we
vooral naar wat de leerling wel geleerd heeft. Ook bij Cito-toetsen (in januari) wordt gekeken naar de groei
t.o.v. een vorig toetsmoment. Het gaat dan niet om ‘afrekenen’, maar om met elkaar naar de
mogelijkheden van een kind te kijken. Ik schrijf dat nu heel kort op, maar dit is toch een behoorlijk
uitgebreid proces. We gaan hiermee door en stapje voor stapje zal dat tot diverse wijzigingen leiden.
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groepen 5b en 6 muziekworkshop in de aula
studiemiddag groepen 1-2 en 3 (12.00 uur vrij)
OR-vergadering
laatste dag inschrijven rapportgesprekken
groep 7 en 8 workshop informatieve boeken
start schoolfruit
studiedag, alle leerlingen vrij
rapporten mee met de kinderen (gr. 3 t/m 8)
deze week rapportgesprekken
wetenschap- en techniekmiddag
koffieochtend voor alle ouders
tijdens de gymles krijgen de kinderen judoles
van judovereniging Gouweleeuw
kledinginzameling
groep 3, 4-5 en 4 Sinterklaasfilm in Naaldwijk
koffieochtend Vindplaats groepen 1-2 (zie
verderop in deze Titustaal)
leerlingenraad
Titustaal december wordt verstuurd
Sinterklaasviering
speelgoedochtend groepen 1-2
alle leerlingen mogen uitslapen, 9.30 uur op
school

Personele wisselingen
In december en januari gaan we ons team versterken met drie nieuwe collega’s.
Vanaf 1 december zal Miranda de Jong bij ons komen werken. Zij gaat o.a. werken
als ondersteuner bij de groepen 7 en 8.
In januari zal Malou Karsdorp de 4e kleutergroep gaan opstarten. Onze
kleutergroepen groeien goed, dus vanaf januari zullen we die splitsen naar 4
groepen. Zo kunnen de kinderen weer de aandacht krijgen die ze verdienen. Meer
informatie over welke leerling in welke groep komt hoort u nog. De vierde groep zal
uitsluitend uit ‘oudste’ kleuters bestaan.
Juf Fleur van groep 1-2a zal vanaf januari zich gaan voorbereiden op haar eindstage
in groep 8. Zij kan dan geen les meer geven aan 1-2a. Lenja Maat zal haar plek
innemen in 1-2a. Lenja is zij-instromer, zij heeft tot nu toe altijd gewerkt in de
kinderopvang. Zij zal op maandag en dinsdag samen met Wilma lesgeven en op
donderdag en vrijdag zelf voor de groep staan.
Koffieochtend Vindplaats
Op woensdag 28 november zal Anouk Hagenvoort van de Vindplaats (onze
bibliotheek op school) om 8.45 uur een koffieochtend organiseren. Deze is bedoeld
voor de ouders van de groepen 1-2 en heeft als thema: Voorlezen.
Erg leuk en leerzaam!

Leren Zichtbaar Maken
Doelen zichtbaar maken is
erg belangrijk voor de
leerlingen. Zo weten en zien
zij waar ze de komende tijd
aan moeten werken.
In verschillende groepen
hangen deze doelen voor
rekenen aan de muur. Kijkt u
er eens naar. We gaan
bekijken of we dit ook voor
taal gaan doen.
Onze studiedag van 15
november staat in het teken
van Leren Zichtbaar Maken.
We leren over een growth en
een fixed mindset, over
effectieve feedback. We
praten verder over het
gebruik van de leerkuil,
kortom genoeg te doen.
In de middag krijgen we
uitleg over de nieuwe
zanglessen: Zangexpress. We
gaan dus ook nog even onze
stembanden oprekken die
middag!

Gezocht: opslagruimte
Door de groei van ons aantal leerlingen moeten we een lokaal dat we nu gebruiken
als opslag helemaal leegruimen. Binnen school hebben we geen ruimte om dit op te
slaan en daardoor zijn we nu hard aan het nadenken over hoe we dit moeten
oplossen. Heeft u de beschikking over bedrijfsruimte, connecties in de
containerwereld of wat dan ook, ik hoor het graag. U kunt contact opnemen met
mij (Maurice) 015-2563929/ titusbrandsma@laurentiusstichting.nl

Schoolfruit
Vanaf woensdag 14 november krijgen alle leerlingen drie keer per week gratis fruit
op school. Dankzij een Europees fruitproject kunnen we dit als school een aantal
maanden doen. Gezond en lekker. Uit ervaring weten we dat leerlingen ‘plotseling’
veel meer soorten fruit en groente lusten!
Onderwijs iets voor jou?
Kom langs op 14 november en verken de mogelijkheden
Misschien denk je er al een tijdje over na: past het onderwijs bij mij? Wat zijn de
mogelijkheden?
Wij helpen je graag verder. Tijdens de informatieavond op woensdag 14 november
2018 maak je kennis met dit prachtige vak en de mogelijkheden die er voor jou zijn.
Je bent van harte welkom op het Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, 2555 HA Den Haag.
De avond begint om 19.30 uur (vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee) en is om
21.30 uur afgelopen.
Je kunt tot 22.30 uur napraten met directeuren, personeelsadviseurs en opleiders
van de pabo’s. Meer informatie vind je op www.klassewerkdenhaag.nl
Ben je van plan om te komen? Meld je dan aan via dit formulier.
Graag tot ziens!
Klassewerk
Winnaars 7 tegen 7
De foto bovenaan deze Titustaal is van het team dat het 7 tegen 7 toernooi met
voetbal geeft gewonnen. Van harte mannen, een mooi resultaat en met sportief
gedrag behaald!
Werkzaamheden rond school
Vanaf 26 november wordt er in en rond de van Rijslaan gewerkt aan het riool. Dit
zal tot enige verkeersaanpassingen leiden. Op woensdag 12 december wordt de
school waarschijnlijk afgesloten van het water en krijgen we tijdelijk toiletten op de
speelplaats. We gaan nog nadenken over hoe we leerlingen onder begeleiding
hiervan gebruik willen laten maken. Misschien willen we ouders vragen ons hierbij
gedurende deze ochtend te ondersteunen. Als u zich hiervoor wilt aanmelden, laat
het even aan Maurice weten.

Gevonden voorwerpen
Meester Paul komt weer om
in de gevonden voorwerpen.
Bij de kledinginzameling gaat
hij alles meegeven aan het
goede doel. Voor die tijd
kunt u op het hoofdgebouw
langskomen om nog te
zoeken naar kledingstukken
en andere attributen van uw
zoon/dochter.

