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 IN DEZE TITUSTAAL: 

• Filmpje Leren Zichtbaar Maken 

• Filmpjes/foto’s via Social Schools 

• Knutselmateriaal 

• ICT-vaardige ouder(s) gezocht 

• Klankbordgroep rapporten 

• Sprankelbank 

• Hallo Jumbo 

 

 
Beste ouders,  

Het paasweekend staat voor de deur. Een lekker lang weekend, misschien nog wat eieren zoeken of eten bij 

een paasontbijt. Misschien wel even erop uit met elkaar, even geen school, even geen werk.  

De afgelopen week is het wat Corona betreft gelukkig vrij rustig geweest op school. De week daarvoor 

moesten er voor het eerst twee groepen in quarantaine, maar gelukkig is het daar bij gebleven.  

De kinderen letten goed op de 1,5 meter afstand tot de juf en de leerlingen van 7 en 8 dragen trouw hun 

mondkapjes op de gang. Ik heb het idee dat er steeds meer leerlingen getest worden, zeker nu er 

kindvriendelijker wordt getest. Het is voor u en voor ons heel fijn te weten of een kind wel of niet besmet 

is. We worden over het algemeen ook goed op de hoogte gehouden door de ouders over het ziekteverloop 

van kinderen.  

Ik hoop dat alles zo voorspoedig blijft gaan en ik hoop nog meer dat we over een tijdje weer richting het 

‘normaal’ gaan, zodat we onze aandacht nog meer kunnen richten op ‘gewoon lesgeven’ en niet zoveel 

bezig hoeven te zijn met randzaken.  

 

Fijn Paasweekend, Maurice 



  

Filmpjes/foto’s via Social Schools 

We sturen steeds vaker berichten en filmpjes/foto’s via Social Schools. We vinden 

het leuk om u te informeren over de activiteiten op school. We gaan er daarbij 

vanuit dat u deze filmpjes/foto’s niet deelt via uw eigen social media. Ik heb nog 

niet vernomen dat dat is gebeurd, maar voor de zekerheid meld ik het toch. 

Social Schools is beveiligd en gezien de privacy van kinderen en collega’s mogen 

deze foto’s niet op andere manieren gedeeld worden. Ik reken hierbij op uw 

medewerking.   

Knutselmateriaal 

Heeft u thuis nog wat materiaal dat wij kunnen gebruiken voor het knutselen, we 

ontvangen het graag. Dus de melkpakken, wc-rolletjes, keukenpapier-rollen etc. 

kunnen weer mee naar school. We hadden een behoorlijk voorraad, maar er is 

blijkbaar veel geknutseld de laatste tijd       

ICT-vaardige moeder/vader 

We hebben op school een behoorlijk aantal tablets die wat ouder zijn. Ons ICT-

bedrijf kan deze niet meer in beheer houden en we kunnen ze nu niet meer 

gebruiken. Is er misschien een ouder met goede ICT-vaardigheden die wil kijken of 

we er nog iets mee kunnen. Als we ze leeg kunnen maken en kunnen inrichten met 

Windows komen we al een heel eind. Het lijkt me mooi om deze dan te kunnen 

schenken aan gezinnen die niet de middelen hebben om deze apparatuur aan te 

schaffen, terwijl leerlingen steeds meer thuis moeten werken op een computer, 

zeker als de school dicht is! 

Denkt u mij hierbij te kunnen helpen, laat het mij (Maurice) even weten. 

 

 

Leren Zichtbaar Maken 

De Titus wordt steeds 

beroemder: drie weken 

geleden hebben we een 

filmpje opgenomen met een 

paar leerlingen en dat werd 

getoond op een 

internationale conferentie. 

We zijn als school nu zo’n 5 

jaar bezig met Leren 

Zichtbaar Maken (LZM). Ons 

doel is en blijft kinderen 

meer te betrekken bij en 

verantwoordelijk te maken 

voor hun eigen onderwijs. 

Voor ons als team is het heel 

leerzaam, want wij zijn 

voortdurend op zoek naar 

verbeteringen. Als we ons 

verhaal vertellen aan andere 

scholen, merken we dat het 

inspirerend werkt.  

Nu zijn we dus te zien op een 

online-conferentie waar veel 

scholen aan meedoen en 

waar (inter)nationale 

sprekers te gast zijn. Zijn we 

best trots op! 

Voorlopig gaan we nog wel 

even door met het Leren 

Zichtbaar te Maken. We zien 

dat de kinderen meer gericht 

zijn op (hun eigen) leren en 

steeds meer weten op welke 

gebieden ze zich moeten 

richten. 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

1-4 rapporten gaan mee met de kinderen 

1-4  paasviering 

2-4 Goede Vrijdag, iedereen vrij 

5-4 Tweede Paasdag, iedereen vrij 

6-4 start rapportgesprekken 

7-4 ouderraadvergadering (19.30 uur) 

9-4 speelgoedochtend groepen 1-2 

13-4 MR-vergadering (19.15 uur) 

14-4  leerlingenraad 

14-4 juffendag groepen 1-2 

20-4 start eindtoets groep 8 (t/m 22-4) 

22-4  Titustaal mei wordt verstuurd 

23-4 Koningsspelen (u ontvangt nog meer informatie  

over het programma) 

26-4 start meivakantie, twee weken vrij 

 

9-5  moederdag 

10-5 start school na vakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klankbordgroep rapporten 

Komend schooljaar gaan we onderzoeken of we onze rapporten willen gaan 

aanpassen. Daarbij is de mening van ouders heel belangrijk. Voor u (en uw 

kinderen) schrijven we immers het rapport. Vindt u het leuk om mee te denken 

over de vorm/inhoud van het rapport, laat u mij dat dan weten. We zullen een 

bijeenkomst plannen (misschien online) om met elkaar te overleggen waar ons 

nieuwe rapport aan moet voldoen.  

 

 

Op vakantie naar het buitenland 

Ik kan me voorstellen dat u tijdens het Paasweekend of in de meivakantie lekker 

een paar dagen op vakantie wilt. Als u kiest voor een tripje naar het buitenland, 

moet u bij terugkeer in Nederland in quarantaine. Dat mag er niet voor zorgen dat 

uw kind schooldagen mist. Houd u daar rekening mee in de planning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumbo 

Het paasontbijt is mede mogelijk gemaakt door de Jumbo aan de Vrijheidslaan. Zij 

hebben maar liefst 50% korting gegeven op de croissantjes en de eierkoeken.  

Helemaal top, bedankt! 

Sprankelbank 

Op woensdag 24 maart zijn 

we dan eindelijk gestart met 

het kunstproject ‘De 

Sprankelbank’. Alle kinderen 

krijgen de komende weken 

twee workshops. Ze gaan 

werken met klei, 

houtskooltekenen en ze gaan 

ook nog glazuren en 

mozaïeken. Met alles wat de 

kinderen de komende tijd 

maken, gaan we de grote 

betonnen bank op de 

speelplaats bij het 

hoofdgebouw heel mooi 

‘pimpen.  

Gaaf dat we met alle 

kinderen van de school aan 

een kunstwerk bezig gaan 

met een mooie zitbank als 

resultaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


