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TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

 Rapporten + gesprekken gewijzigd 

 Staking + studiedag 

 Wijziging data 

 Groente + fruit op school 

 Kledinginzameling 

 De Gamer 

 Leren Zichtbaar Maken (LZM) 

 

Beste ouders, 

En zo is het al weer november. Een maand waarin veel groepen extra activiteiten gaan ondernemen: naar 

het museum, bijzondere lessen op school en ook lekker de natuur in!  

We hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd in de rapportcyclus, meer daarover in deze Titustaal.  

Ondanks eerdere protesten en aandacht in de media is het kabinet niet van plan om extra te investeren in 

het onderwijs. Op woensdag 6 november staat een landelijke staking gepland, waar wij als school aan mee 

gaan doen. Ik heb u daar eerder over bericht via Social Schools. 



  

  

Rapporten + gesprekken gewijzigd 

Zoals u in de mail via Social Schools heeft kunnen lezen hebben we het rapport van 

november laten vervallen. We hebben wel een ontwikkelingsgesprek met de ouders 

en kinderen. We gaan dit jaar ervaren hoe dit bevalt en we zullen zeker achteraf uw 

mening vragen. Het viel me op hoe snel vrijwel alle ouders zich hebben 

ingeschreven voor de gesprekken, dat is fijn. 

Staking + studiedag 

Komende week wordt een beetje een vreemde schoolweek. Op woensdag zijn we 

dicht als gevolg van de staking, op vrijdag hebben we een studiedag voor het team 

(zie in de kolom hiernaast). De studiemiddag van de kleuters op dinsdag hebben we 

maar even verplaatst, anders zou het wel heel ‘rommelig’ worden. 

Wijziging data 

Door de staking hebben we bepaalde activiteiten moeten verschuiven. De 

leerlingenraad is nu op maandag 4 november om 11.00 uur. De koffieochtend van 

13 november houden we nu op maandag 11 november, om 8.30 uur in de aula van 

het hoofdgebouw. U bent allemaal van harte welkom. 

Groente + fruit op school  

Vanaf woensdag 13 november krijgen we weer drie keer per week fruit en groente 

op school. De kinderen en leerkrachten krijgen allerlei bekende en minder bekende  

soorten voorgeschoteld. Het kan gebeuren dat uw kind dan soms iets minder eet 

van haar/zijn eigen meegenomen eten.   

Kledinginzameling 

Vrijdag 22 november kunt u uw oude kleding weer op school brengen. Vanaf 8.00 

Leren Zichtbaar Maken 

Met de leerkrachten hadden 

we op maandag 14 oktober 

een heel zinnige studiedag. 

Het woord ‘LEER’kracht heeft 

nu voor ons ook een andere 

betekenis. Het wordt 

namelijk ook gebruikt voor 

de krachten die kinderen 

hebben om te leren. Een 

paar van de ‘learning-

powers’ zijn: concentratie, 

samenwerken, nieuwsgierig 

zijn, en doorzetten. Door 

deze vaardigheden te 

trainen, maar vooral ook te 

benoemen naar leerlingen 

gaan ze hier bewuster mee 

om en dat komt hun 

resultaten ten goede 

De ouderavond over Leren 

Zichtbaar Maken op dinsdag 

15 oktober was niet zo goed 

bezocht. Er waren maar 3 

ouders. Ik (Maurice) heb het 

LZM-traject nog eens 

uitgelegd en de 

ontwikkelingen die op school 

gaande zijn, toegelicht. Het 

was ondanks de 

tegenvallende opkomst een 

leuke en zinvolle 

bijeenkomst. We hebben ook 

nog even nagedacht over 

hoe we meer ouders 

betrokken kunnen krijgen. 

Op 8 november gaan 9 

collega’s naar het congres 

LZM waar John Hattie 

himself komt vertellen over 

deze manier van werken en 

waarom het zo goed is voor 

leerlingen. We zijn 

benieuwd!  

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

4-11 leerlingenraad (verplaatst van 13-11) 

5-11 ouderraadvergadering 

6-11 laatste dag inschrijving voortgangsgesprekken 

6-11 STAKING (zie verderop in deze Titustaal) 

8-11 studiedag (zie verderop in deze Titustaal) 

11-11 start levering groente + fruit (zie verderop) 

11-11 koffieochtend (verplaatst van 13-11) 

13-11 groepen 5 en 5-6 naar museumles Prinsenhof 

15-11 groep 6 museumles in Prinsenhof 

18-11 deze week voortgangsgesprekken gr. 3 t/m 7 

18-11 deze week oudergesprekken gr.1-2  

19-11 groepen 3 en 4 voorstelling op school 

20-11 ontruimingsoefening beide gebouwen 

21-11 wetenschap- en techniekochtend gr. 3 t/m 8 

22-11 kledinginzameling 

26-11 groepen 5, 5-6 en 6 beeldende les op school 

28-11 lunch directie en TSO-medewerkers (13.00 uur) 

29-11 Titustaal december wordt verstuurd 

 

5-12 Sinterklaasfeest op school 

6-12 alle leerlingen mogen om 9.30 uur starten 

6-12 speelgoedochtend groepen 1-2 

6-12 eerste adventviering groepen 3 t/m 8 

 

 

 

 

 



 

 

 

uur staat de bus klaar op de hoek van de vd Slootsingel. Ruim hiervoor krijgen de kinderen een plastic zak mee, 

waarin u uw spullen kan verzamelen. 

 

De Gamer 

Zoals u misschien weet, ligt er op de speelplaats een heel gaaf elektronisch spel (de Gamer), waar kinderen spellen 

op kunnen spelen, door op de juiste tegels te springen. Op een dashboard worden de scores van alle scholen die 

een Gamer hebben met elkaar vergeleken. 

 

 

 


