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IN DEZE TITUSTAAL:


Gratis sporten, muziekles, zwemles…..



Moestuin



Leerlingenraad



Terugblik ontwikkelingsgesprekken



Opbrengst kledinginzameling



Geen kerstdiner/wel kerstontbijt

Beste ouders,
De feestmaand van het jaar staat weer voor de deur. Toch zullen de festiviteiten wat anders gevierd
worden dan normaal, ook op school. Ik heb begrepen van het Sinterklaasjournaal dat de Goedheiligman dit
jaar vanuit huis moet werken; net als velen van u. Sint komt wel langs op school, dat heeft hij mij verzekerd,
maar we zullen het iets anders organiseren. Dat geldt ook voor het kerstfeest. U wordt hierover
geïnformeerd door de verschillende werkgroepen. Houd uw mail (Social Schools) dus goed in de gaten.
Al met al maken we er wel een gezellige tijd van hoor, dat komt wel goed. Ik wens u allen, ondanks alles,
ook een mooie decembermaand toe.
Met vriendelijke groet,
Maurice

BELANGRIJKE DATA:

4-12 sinterklaasviering
7-12 speelgoedochtend groepen 1-2
7-12 MR-vergadering (19.15 uur via Teams)
8-12 adventviering 1
8-12 lichtjesavond op TV West
10-12 adventviering 2
15-12 adventviering 3
17-12 alle leerlingen ook ‘s middags naar school, geen
kerstdiner (zie verderop in de Titustaal)
17-12 adventviering 4
18-12 kerstontbijt (zie verderop in de Titustaal)
18-12 iedereen vrij om 12.00 uur, start kerstvakantie

Gratis sporten, zingen, dansen, zwemles
Wilt u uw kinderen laten sporten? Of mee laten doen aan culturele activiteiten,
zoals muziek maken en toneel spelen? Maar heeft u hier geen geld voor? Vraag een
vergoeding aan bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur en bespaar honderden euro’s.
Dit kan als u 110% van het minimumloon verdient of als u bijvoorbeeld in de
bijstand zit. Denkt u dat hieraan voldoet, vul het formulier in. Ik heb begrepen dat
ze de regels best ruim toepassen. Meer info, klik op de link.
https://www.delft.nl/inkomen/weinig-geld-gemeente-helpt/vergoeding-voor-sporten-cultuur
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld. De
vergoeding is voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.
Aanvraag
U kunt niet zelf een aanvraag doen. Dit doet een ‘tussenpersoon’ voor u. School kan
dit doen, maar de buurtsportcoach (Sjors) bijvoorbeeld ook. Vul alvast
het aanvraagformulier in.
De tussenpersoon verzamelt samen met u alle gegevens. Bijvoorbeeld over uw
inkomen. Daarna vraagt deze persoon de vergoeding aan bij het fonds. Binnen 3
weken hoort de tussenpersoon of u de vergoeding krijgt.
Krijgt u een vergoeding?
Dan kunt u uw kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie.
Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub of lesgever. U
ontvangt zelf geen geld.
Vergoeding


Vergoeding voor sporten is maximaal € 325 per jaar
Is de contributie minder en houdt u geld over? Dan kunt u een waardebon
van maximaal € 100 aanvragen. Hiermee kunt u sportkleding en
sportartikelen kopen.



Vergoeding voor culturele activiteiten is € 450 per jaar
Is de contributie minder en houdt u geld over? Dan kunt een waardebon

Leren Zichtbaar Maken
Vanaf januari staat iedere
maand 1 leerpower centraal
op school. We wijzen de
leerlingen op het dier met
die leerpower en leren ze die
power te gebruiken bij het
maken van hun werk.
In januari starten we met
Karim de Kameleon. Als
Karim iets moet oplossen,
kiest hij eerst de juiste
strategie en daar past hij die
toe. Lukt het niet, dan
probeert hij het op een
andere manier.

van maximaal € 150 aanvragen. Hiermee kunt u materialen en kleding
kopen.
Tussenpersonen
De buurtsportcoaches van Delft voor Elkaar zijn bijvoorbeeld tussenpersonen. Zij
helpen u graag bij de aanvraag. Bel of mail gerust naar:
Sjors Grasman
e-mail: s.grasman@haaglandenbeweegt.nl
telefoonnummer: 06 -53 60 99 63

Bericht van de leerlingenraad: Moestuin
Beste ouders, in de leerlingenraad hebben we een idee besproken: we willen graag
een moestuintje beginnen op school. Er is al een goede plek voor, maar iemand
moet het wel gaan onderhouden. Leerlingen vinden dat leuk, maar hebben hulp
nodig van iemand die er veel vanaf weet. Dus heeft u interesse als ouder en heeft u
een beetje ‘groene vingers’, dan kunt u zich aanmelden bij meester Maurice.
Namens de leerlingenraad: Jewell en Ilse.

Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft op woensdag 11 november weer overleg gehad. We
kwamen tijd tekort, zoveel ideeën hadden de leerlingen. Één ervan; de moestuin,
daarover leest u hierboven. Wat we nog meer bespraken:


De overblijf: de overblijfjuffen (en sinds kort 1 meester) mogen de
kinderen vaker vertellen wat de regels zijn en zeggen dat iedereen
zich daar aan moet houden. Ze moeten ook zeggen dat de kinderen de
Kanjertaal gebruiken: “Ik vind dit niet fijn, wil je ermee stoppen?”
Meester Maurice organiseert een bijeenkomst tussen de leerlingenraad
en de overblijfjuffen om hier met elkaar te overleggen.
 Naar aanleiding van vorige keer: het lijkt alsof er iets meer
samengespeeld wordt met de leerlingen van de Delftse Dalton. Meester
Maurice spreekt de hoop uit dat dat vaker gebeurt.
 In het nieuwe jaar gaan we met de leerlingenraad een plan maken
om de speelplaatsen op te pimpen. School heeft daar al geld voor
gereserveerd, maar misschien zijn er nog andere mogelijkheden om
geld in te zamelen.
 Meester Maurice moet nog aan meester Paul vragen of hij tijd heeft
om de ‘goal’ op de muur bij groep 6-7 over te schilderen. Het is dan
duidelijk dat daar niet gevoetbald mag worden.
 Ahmet gaat met zijn juf in overleg om de
ontruimingsoefening ‘spannender’ te maken. Ze kunnen uitgangen
blokkeren en net doen of er ergens ‘brand’ is.

Geen kerstdiner/wel
kerstontbijt
Helaas kan ons traditionele
kerstdiner dit jaar niet
doorgaan. Het is met het
bereiden van alle maaltijden
en veel ouders op school
(om bijvoorbeeld de
kinderen op te halen) niet
verstandig om dit
organiseren. Normaal zijn de
kinderen voorafgaand aan
het diner vrij om hun
maaltijd voor te bereiden.
Dat is nu niet nodig, dus de
kinderen komen op
donderdag 17 december ook
’s middags gewoon naar
school. We laten Kerst
natuurlijk niet zomaar
voorbij gaan, dus naast de
adventvieringen gaan we
vrijdag 18 december met
elkaar aan het kerstontbijt.
Meer informatie hierover
ontvangt u van de
kerstwerkgroep.



Lamis en Rana gaan overleggen met juf Rianne over het opruimen van de speelplaats. We willen
een soort rooster gaan maken; de kinderen mogen dan met vuilnisknijpers, een paar keer per
week de rommel oppakken op de speelplaats en in de omgeving van school. Dit moet ook goed
worden afgesproken met de overblijf. Meester Maurice gaat bij de Papaver vragen of ze daar
vuilnisknijpers hebben (is inmiddels gebeurd en we hebben 5 knijpers + vuilniszakringen gekregen)
 De leerlingen geven nog aan dat de vernieuwingen in Snappet niet altijd heel fijn zijn. Meester
Maurice zegt dat ze dat vooral moeten delen met de juffen, want zij kunnen dan
met Snappet contact opnemen.
 Tot slot vertelt meester Maurice over de ‘Sprankelbank’. Dit is een kunstproject waarbij de
leerlingen, leerkrachten en buurtbewoners de betonnen bank op de speelplaats heel mooi gaan
maken.
Ontwikkelingsgesprekken via Teams
Over het algemeen zijn de gesprekken via Teams vrij goed verlopen. Er waren hier en daar wat
‘computerproblemen’, maar als er verbinding was, bleken de gesprekken prima op deze manier te doen.
Sommige kinderen (vooral de jongere) vonden het wel een beetje vreemd om op deze manier met de juf te
praten, maar dat wende ook. Wij geven er nog steeds de voorkeur aan om met ouders en kinderen op school het
gesprek te voeren, maar voor nu was het een aardige oplossing. We kijken binnen ons team nog wel hoe alles
‘technisch’ gegaan is en zullen naar aanleiding daarvan misschien nog wijzigingen toepassen.

Opbrengst kledinginzameling
Op vrijdag 20 november hebben veel ouders (én leerkrachten) hun kast opgeruimd en kleding ingeleverd bij onze
school. Het was in totaal 303 kilo wat goed was voor €90,90. Deze mooie opbrengst gaat naar de ouderraad die
daar weer leuke dingen voor kan doen voor de leerlingen. De volgende inzameling is op vrijdag 12 maart.

