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IN DEZE TITUSTAAL: 

 Beleid traktaties 

 Leren Zichtbaar Maken 

 Pasen 

 Schoolplan 

 Projectweek 

 

Beste ouders, 

Deze keer ontvangt u de Titustaal iets eerder in verband met de meivakantie. In een vakantie hoor je even 

afstand te nemen van school/werk dus ik zal de Titustaal niet te uitgebreid maken. Dat kan ook met al die 

vrije dagen de komende tijd 

Ik wens iedereen een lekkere, zonnige vakantie en zie u allen graag weer terug op maandag 6 mei. 

  



  

  

Beleid traktaties gewijzigd 

We zien dat de laatste tijd de hoeveelheid snoep die getrakteerd wordt bij een 

verjaardag, toch weer toeneemt. We hebben meerdere malen verzocht dit te 

minderen, maar dat heeft niet geleid tot minder snoep. Vandaar het volgende:  

Na de meivakantie mag een leerling die trakteert in de groep maar 1 stuks snoep 

trakteren. Uiteraard mag dit samen gaan met iets gezonds, dit mag onbeperkt 

Als een leerling meer snoep meeneemt, dan zal de juf overleggen met hem/haar (of 

met de ouders) wat er uitgedeeld mag worden. De rest gaat met de jarige mee 

terug naar huis. We hopen zo de kinderen mee te geven dat het leuk en lekker is om 

wat te snoepen, maar dat het niet gezond is om heel veel te snoepen. 

Pasen 

De paasviering is weer gezellig en sfeervol geweest. De groepen 1-2 hebben een 

lekker ontbijt gehad in de klas en ook nog eieren gezocht die de Paashaas zelf had 

verstopt. De groepen 3 t/m 8 moesten de ochtend nog even wachten met het 

vieren van Pasen; groep 8 moest het laatste onderdeel van de eindtoets nog 

afmaken. ’s Middags zijn zij ook eieren gaan zoeken en hebben we in de aula een 

samenzijn georganiseerd waar we hebben gesproken over waar het Paasfeest 

eigenlijk vandaan komt. Het was mooi om te zien hoe geïnteresseerd de kinderen 

waren in het Paasverhaal. 

 

 

 

 

 

 

 

Leren Zichtbaar Maken 

“Als je het kan uitleggen, dan 

begrijp je het pas echt.” Het 

zou zo maar een uitspraak 

kunnen zijn van Johan Cruyff.  

Als een leerling bepaalde 

leerstof beheerst, is het heel 

goed om haar/hem dat te 

laten uitleggen aan iemand 

die het nog niet zo goed 

snapt. Ook voor de ‘betere’ 

leerling is dat goed.  

Een win-win situatie dus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

6-5 luizencontrole 

10-5 open dag 

12-5  moederdag 

15-5 groep 1-2a naar kinderboerderij Tanthof 

17-5  groep 1-2b naar kinderboerderij Tanthof 

20-5 studiedag, alle leerlingen vrij 

21-5 groep 4-5 op excursie: slootjes-safari 

22-5  21-5 groep 4 op excursie: slootjes-safari 

22-5  groep 1-2c naar kinderboerderij Tanthof  

24-5 groep 2d naar kinderboerderij Tanthof 

29-5  Kanjerles in groep 3 

29-5 leerlingenraad (11.00 uur) 

29-5 Titustaal juni wordt verstuurd 

30-5 + 31-5 alle leerlingen vrij 

 

3-6 grote opening van de projectweek (8.45 uur, 

iedereen van harte welkom) 

 

 



 

 

 

Schoolplan 

We zijn op school al een tijd bezig met het schrijven van het schoolplan 2019-2023. Dit is een document waarin we 

beschrijven wat onze plannen zijn voor de komende 4 jaar. Vanuit dit schoolplan stellen we jaarplannen op 

waarmee we concreet aan de slag gaan. De MR leest alles nu nog een keer grondig door en daarna maken het plan 

definitief. Heeft u interesse in de inhoud van dit plan? Laat het me weten, zodat we kunnen kijken in welke vorm 

we dat kunnen organiseren. Het is een nogal lijvig stuk en soms wat taai, maar ik licht het graag mondeling toe. Als 

er veel gegadigden zijn, kunnen we misschien een gezamenlijke bijeenkomst plannen.  

 

Projectweek 

Van 3 t/m 7 juni organiseren we de jaarlijkse projectweek. U wordt hier nog uitgebreid over geïnformeerd. Het 

thema mag ik alvast verklappen: de ruimte. We gaan het hebben over raketten, sterren, planeten, marsmannetjes 

en over nog veel meer. Ik nodig u hierbij alvast uit voor de opening van de projectweek, die belooft spectaculair te 

worden. Maandag 3 juni om 8.45 uur op het grote speelplein.  

Ook bij de afsluiting, het open podium op vrijdag 7 juni, bent u vanaf 10.45 uur van harte welkom.  

Woensdag 5 juni gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 op schoolreisje. De kinderen van de groepen 1-2 doen 

dat later, op donderdag 20 juni. 

Tussendoor kunt u voor en na schooltijd altijd even binnenlopen, want we gaan de school en de lokalen helemaal 

aankleden in stijl.   

 

 


