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TITUSTAAL
Groep 3 is iedere dag bezig met
lezen. Een paar keer per week
lezen ze met ouders. Door de
hele school zitten dan gezellig
groepjes te lezen.

IN DEZE TITUSTAAL:


Opbrengst sponsoractie



Donatie Rabobank



Koningsspelen



Groep 8 sluit project ‘zitelementen’ af



Verkeerssituatie rond school



Schoolfruit stopt



Verslag leerlingenraad

Beste ouders,
April; dan moet de lente toch echt beginnen! Het bruist niet alleen buiten, maar ook binnen onze school. Er
zijn allerlei nieuwe projecten binnen onze school. De ‘spannendste’ wat ons betreft is de pilot die we nu
draaien met Snappet; de leerlingen van de groepen 4, 4-5 en 6 werken niet meer met rekenboeken en –
schriften, maar verwerken alles op hun tablet. Ze vinden het leuk om te doen, maar wij willen natuurlijk ook
weten of het goed is voor de resultaten. Wat we zeker zien is dat de kinderen graag veel willen oefenen op
hun Snappet-tablet en dat kan natuurlijk nooit kwaad. Voor de zomervakantie bepalen we of we doorgaan
met Snappet en of we het dan ook uitbreiden naar meerdere groepen.
Veel groepen gaan de komende weken lekker de natuur in; naar de Papaver of naar de stadsboerderij. We
gaan ook lekker sporten tijdens de Koningsspelen en daar hebben we nog wel wat hulp bij nodig van
ouders. Meld u zich aan bij de juf van uw kind.
Het belooft een mooie maand te worden, we gaan er van genieten!

BELANGRIJKE DATA:
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groep 3 naar de Papaver
groepen 1-2a en b dansworkshop op school
leerlingenraad (11.00 uur)
4 tegen 4 voetbal groepen 7 en 8
open podium (10.45 uur in de gymzaal)
groepen 1-2c en d dansworkshop op school
feestelijke afsluiting project groep 8
4 tegen 4 voetbal groepen 5 en 6
speelgoedochtend groepen 1-2
Koningsspelen
laatste week schoolfruit
start Cito eindtoets voor groep 8 (3 dagen)
juffendag groepen 1-2
4 tegen 4 voetbal groepen 3 en 4
Paasviering op school
Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
schoolhockeytoernooi
t/m 3-5 meivakantie
start school na vakantie

Opbrengst sponsoractie
De sponsoractie in februari is een groot succes geworden. De voorlopige opbrengst
is € 2406,07, maar er druppelt nog steeds wat geld binnen. Het Ropa-run team dat
we sponsoren is heel blij met onze actie. U kunt dit team o.a. volgen via
https://www.facebook.com/roparunHR330/
Donatie Rabobank
We zijn al een tijdje bezig met de financiering van een heel gaaf speelobject op de
speelplaats bij het hoofdgebouw. Mede dankzij een donatie van de Rabobank lijkt
dat nu allemaal te gaan lukken. Vorige week dinsdag kregen we een cheque
uitgereikt, alleen wisten we nog niet welk bedrag er op die cheque stond. Dat bleek
maar liefst € 4000,- te zijn. Met de donaties van het ondernemersfonds Buitenhof
en van de gemeente er bij lijkt dit project definitief door te gaan. Wordt vervolgd!

Vrijdag 12 april vieren we de verjaardag van de Koning. Het is inmiddels traditie om
met bijna alle basisscholen van Nederland dan lekker een dag te sporten. Wij gaan
dat ook doen, alleen hebben we daar wel wat hulp bij nodig. Als u het leuk vindt om
bij een spel te staan, soms even wat uitleg te geven of te helpen, meld u zich dan
aan bij de juf van uw kind.
Verkeerssituatie rond school
De meeste ouders houden zich keurig aan het inrijverbod bij de van Rijslaan. Er
ontstaat nu wel soms in de v.d. Veensingel een opstopping, omdat auto’s elkaar
daar niet kunnen passeren. Het is beter om niet terug te rijden door de v.d.

Leren Zichtbaar Maken
Alle groepen vanaf groep 1
werken nu met het
‘knijpersysteem’. Leerlingen
geven bij bepaalde doelen
(vaak rekenen) aan of zij het
doel al bereikt hebben of
nog aan het leren zijn. In de
groepen 7 en 8 doen ze het
op een iets andere manier,
maar met dezelfde gedachte:
leerlingen weten wat ze al
kunnen en weten wat hun
leerdoelen zijn. Ze moeten
dan ook nog weten hoe ze
dat doel moeten bereiken.

Veensingel, maar via de Koetlaan. In de bijlage vindt u een flyer met daarop de
situatie zoals ik die hierboven heb uitgelegd.
Verslag leerlingenraad
Nadenken over nieuwe speeltoestel
Meester Maurice is volop bezig om genoeg geld binnen te halen om een nieuw
speeltoestel aan te schaffen. In maart krijgt hij van één fonds te horen of het gaat
lukken en dan is alles rond. Het wordt een heel spectaculair toestel!
Overleg over de overblijf
De kinderen vinden dat de overblijf beter gaat. Het is rustiger en er is minder ruzie.
Schoolreisje
De bestemming is bekend. We houden het nog even geheim, maar het wordt vast
weer een heel leuke dag.
Schoolkrant
Bo, Mostafa, Twan en Eman geven aan dat ze weinig tijd vinden om met elkaar te
overleggen. Ze gaan nu aan juf Karin vragen of ze als opdracht tijdens Levelwerk aan
de krant mogen werken. Ook vragen ze aan andere leerlingen of die een stukje
willen schrijven.
Rookvrije school + rookvrij speelplein/gezonde school
Björn en Alicia hebben wel veel borden gevonden die we op de speelplaats kunnen
plaatsen, maar ze hebben het certificaat nog niet officieel aangevraagd. Dat kan
volgens meester Maurice via https://www.gezondeschool.nl/advies-enondersteuning/rookvrij-schoolterrein
Ze gaan hier mee aan de slag. Als het niet lukt, gaan ze naar meester Maurice voor
hulp.

Schoolfruit stopt
In de week van 15 april
krijgen we voor de laatste
keer dit schooljaar fruit. We
gaan ons voor volgend
schooljaar weer inschrijven,
dus hopelijk krijgen we dan
ook weer 3x per week fruit
en groente.
Nu gaan we weer terug naar
onze afspraken op school.
Op woensdag nemen de
kinderen fruit/groente mee
naar school voor het
tussendoortje en voor bij de
lunch.
Laten we kinderen zoveel
mogelijk stimuleren om
gezond te eten en te
drinken.

Groep 8 sluit project af
Projectweek
Het thema is bekend in de leerlingenraad, maar ook dit blijft nog even een
verrassing.
Nieuwe sporttenues school
Meester Maurice is bezig met het bestellen van nieuwe sporttenues voor school. Dit
vindt iedereen een goed idee!
Nog te bespreken punten:
 Extra les voor kinderen die het leren moeilijk vinden
 Yell voor school
 De Titus muziekband; Alicia gaat een lijstje maken met leerlingen uit haar
groep die een instrument bespelen. Daarna gaat het lijstje naar alle
kinderen van de leerlingenraad en zij vragen ook wie eventueel in de Titusband wil meespelen.
 Daily mile, iedere dag hardlopen
 Opruimactie rond school met beloningen voor degenen met het meeste
afval
 Knutselen met oude schriften(anders gaan ze toch de prullenbak in)
 Loterij/veiling voor een goed doel
Het was weer gezellig (bekertje warme chocolademelk!) en we hebben veel
besproken.
Woensdag 3 april 2019 komen we weer bij elkaar als leerlingenraad, om 11.00 uur.

De leerlingen van groep 8
zijn al weken bezig met een
project waarbij ze
uiteindelijk zitelementen
gaan maken voor school. We
noemen het bewust geen
‘stoelen’, want daarmee zou
ik ze tekort doen. Het
worden plekken waar
leerlingen zich lekker kunnen
terugtrekken, lekker chillen.
Op woensdag 10 april sluiten
we het project feestelijk af
en onthullen we de
zitelementen.

