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TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

• Rapporten 

• Duurzame dag! 

• Leerlingenraad 

• Kledinginzameling 

 

 

Beste ouders,  

Na een hopelijk goed verlopen herfstvakantie gaan we vol goede moed verder met het schooljaar. Als we 

de afgelopen dagen het weer bekeken, leek het meer zomer dan herfst, maar het is toch al echt weer 1 

november en dan ga je dus nadenken over Sinterklaas en Kerst en het WK voetbal ☺ 

Zover is het nog niet, eerst nog de rapporten, de gesprekken en ook 1½ studiedag (lees verderop hierover). 

Veel leesplezier bij de derde Titustaal van dit schooljaar! 

  



  

  

Rapporten 
Op 18 november krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport 
van dit schooljaar mee. Het zal een iets minder uitgebreid rapport zijn dan later in 
het schooljaar. We hebben nog niet zoveel gegevens, maar we kunnen de inhoud 
van dit verkorte rapport wel als startpunt gebruiken voor het rapportgesprek een 
week daarna. Neemt u het rapport mee naar het gesprek, dan kan u het goed 
doornemen met de juf. Zoals u weet zijn de gesprekken met de kinderen erbij. 
 
Duurzame dag! 
Op 4 november staan alle scholen van de Laurentius Stichting in het teken van 
‘duurzaamheid’, 29 scholen die een ochtend over het klimaat, energie en 
bijvoorbeeld duurzame brandstof organiseren. In de middag zijn de kinderen vrij. 
Alle leerkrachten van de Laurentius Stichting hebben dan een studiemiddag, ook 
over duurzaamheid. 
De week erna, vrijdag 11 november, zijn de kinderen de hele dag vrij. Wij gaan ons 
dan scholen in de nieuwe Cito-toetsen: ‘leerling in beeld’. 
Cito past al hun toetsen aan en wij moeten natuurlijk goed weten hoe we daarmee 
om moeten gaan. In een later stadium wordt u ook geïnformeerd over de 
vernieuwingen.  

 
 
 

Leren Zichtbaar Maken 

In de leerlingenraad hebben 

we al gesproken over een 

nieuwe leerpower. We 

hebben erg gelachen om de 

dieren en hun mogelijk 

namen:  

Harry de Hond 

Leo de Luiaard 

Peter de Poes 

 

In de komende maanden 

gaan we met de leerlingen 

en de leerkrachten een 

keuze maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA: 

1-11 wetenschap- en techniekmiddag 

1-11 ouderraadvergadering 

4-11 excursie Herfst groep 3-4 

4-11 duurzame ochtend, middag iedereen vrij 

9-11 leerlingenraad 

10-11 excursie Herfst groep 3b 

11-11 studiedag, iedereen vrij 

14-11 start oudergesprekken groepen 1-2 

14-11 Levelwerk 6 t/m 8 project Alle Scholen Verzamelen 

17-11 wetenschap- en techniekmiddag 

18-11 speelgoedochtend groepen 1-2 

18-11 kledinginzameling 

18-11 (verkorte) rapporten mee naar huis 

21-11 start rapportgesprekken groepen 3 t/m 8 

21-11 Levelwerkers gr. 5 t/m 8 Beverwedstrijd 

21-11 Nederland – Senegal (WK) 😊 

25-11 Nederland – Ecuador 

29-11 Nederland – Qatar 

 

1-12 Titustaal december wordt verstuurd 

 



 

 

 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad is één keer bijeen geweest en we hebben een mooi programma 
opgesteld voor dit schooljaar. Zo zullen we ons gaan buigen over een aantal 
aanpassingen op de speelplaats.  
In 2023 starten we als school met een nieuw schoolplan; een plan dat iedere vier 
jaar wordt opgesteld met doelen voor die periode. De leden van de leerlingenraad 
gaan in hun eigen groep navragen wat voor een ideeën de kinderen hebben voor de 
komende vier jaar. In de leerlingenraad bespreken we dat de volgende keer.  
Ook gaan we met elkaar na of we een 7e leerpower kunnen bedenken. (zie het 
stukje over Leren Zichtbaar Maken.  
 

 
 
 
 
 
 

Kledinginzameling 
Vrijdag 18 november kunt u 
vanaf 8.00 uur uw oude 
kleding en schoenen 
inleveren op de hoek van de 
vd Slootsingel en de van 
Rijslaan. Een busje komt dat 
ophalen en de opbrengst 
daarvan gaat naar de 
ouderraad die daar weer 
leuke dingen van doet voor 
de kinderen. 
 

 
 


