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TITUSTAAL
Groep 5a is gestart met een
heel gaaf project:
programmeren!
Ze leren de eerste stapjes
van het programmeren en
het werken met Bomberbot!

IN DEZE TITUSTAAL:


Uitslag leerlingenquête + ouderenquête



Adventsvieringen



4e kleutergroep/rommellokaal leegruimen/kleuters vrij op 7-1



Schoolschaatsen



Kerstdiner

Beste ouders,
De laatste maand van het jaar 2018 is aangebroken. De maand waarin de lessen nogal eens onderbroken
worden voor andere activiteiten.
Het Sinterklaasfeest wordt zoals altijd groots gevierd! U komt toch ook bij de intocht op woensdag 5
december? We verwachten de Sint rond 9.00 uur bij het begin van de van Rijslaan, bij het kleine plein van
het hoofdgebouw.
De kerst zorgt altijd voor een fijne, warme sfeer op school. Op donderdag 20 december zullen we dit met
elkaar vieren. Let deze maand goed op de schooltijden: de kinderen mogen soms later op school komen en
soms worden ze ook ’s avonds verwacht op school (zie belangrijke data hieronder)
Ik wens iedereen fijne feestdagen en hoop zoveel mogelijk van u te ontmoeten tijdens de festiviteiten op
school.

BELANGRIJKE DATA:

5-12
6-12
6-12
6-12
11-12
11-12
12-12
12-12
13-12
13-12
18-12
20-12
20-12
21-12

Sinterklaasviering
alle kinderen mogen iets later komen; 9.30 uur
speelgoedochtend groepen 1-2
adventsviering
adventsviering
MR-vergadering
groepen 1-2 en 3 vrij
plaatsing container op speelplaats
‘rommellokaal’ leegruimen (hulp gevraagd)
groepen 3 t/m 8 schaatsen
adventsvieringen
alle leerlingen om 12.00 uur vrij
om 17.30 uur alle leerlingen weer op school
12.00 uur alle leerlingen vrij; kerstvakantie

7-1

start school groepen 3 t/m 8

Uitslag leerlingenquête + ouderenquête
Een tijdje geleden hebben leerlingen en ouders een vragenlijst ingevuld waarin
hun mening werd gevraagd over onze school. De uitslagen van deze lijsten zijn
nu bekend. We zijn trots en blij dat zowel de leerlingen als de ouders zeer
positief zijn over de kwaliteit van onze school. De leerlingen van de groepen 6
t/m 8 gaven gemiddeld een ‘rapportcijfer’ van 8,6. Ze voelen zich vooral veilig
op school en zijn zeer tevreden over de uitleg van de juf. Op de vraag: “Hebben
jullie een leuke klas?” scoren ze een 7,1, dat is het laagste cijfer.
De ouders gaven een rapportcijfer van 8,1. Zij zijn het meeste tevreden over de
veiligheid op school en de mate van plezier waarmee hun kind naar school gaat
(8,8/8,7). Een 7,5 is de laagste score en die wordt gegeven voor ‘hoe tevreden
bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?’
Wij werken als schoolteam iedere dag hard om zo goed mogelijk onderwijs te
geven aan uw kinderen. Het is fijn om te merken dat dit gewaardeerd wordt.
Adventsvieringen

Waar een koffieochtend al niet toe kan leiden….. Tijdens de laatste
koffieochtend hebben we met een groepje ouders gesproken over de
katholieke identiteit van onze school. Een paar ouders gaven aan dat ze dit
graag meer zouden willen terugzien in het lesaanbod. We gaan het daar binnen
ons team nog over hebben, maar we hebben nu in ieder geval al afgesproken
dat we de adventsvieringen weer gaan organiseren. Op 4 momenten gaan we
zowel bij de groepen 1-2 als bij de groepen 3 t/ 8 vooruit kijken naar Kerstmis.

Leren Zichtbaar Maken
Expres verwarring brengen
bij leerlingen leidt tot
‘dieper’ leren! Niet om ze te
plagen, maar om ze langer
en beter na te laten denken,
waardoor ze daarna meer
begrip hebben.
Voorbeeld: Stelen is
verboden. In principe zal
iedereen het daarmee eens
zijn. Dat kan dus het einde
van een discussie zijn. Maar
dan breng je de kinderen aan
het wankelen: “En wat deed
Robin Hood, hij stal van de
rijken en gaf het aan de
armen, was dat ook fout?
Als je heel arm bent en je
steelt eten voor je
kinderen?”
Door hier over te praten,
meningen bij te stellen,
onderwerpen van andere
kanten te belichten, leren
kinderen na te denken over
dit soort zaken.
Je creëert als het ware een
‘cognitief conflict’, waarbij
niet meteen het eerste
antwoord goed is. Een leuke
en zinvolle manier om
leerlingen aan het denken te
zetten! De leeruitdaging!

Er worden gedichtjes en verhalen voorgelezen en natuurlijk per keer een kaarsje aangestoken. De vierde en
laatste kaars steken we met elkaar, voorafgaand aan het kerstdiner, aan. We plannen deze bijeenkomsten
allemaal na het Sintfeest (zou eigenlijk eerder moeten) om verwarring voor de kinderen te voorkomen.
4e kleutergroep/rommellokaal leegruimen/kleuters vrij op 7-1
Vanaf januari starten we op het hoofdgebouw met een vierde kleutergroep. Deze groep zal les krijgen in lokaal
F, direct naast de kleine ingang. Dat lokaal wordt nu nog als opslag gebruikt. Op woensdag 12 december komt
er een container op de speelplaats te staan, waar we de meeste spullen in gaan opbergen. Overigens, heeft u
zin en tijd om te helpen bij de montage (max een uurtje) van deze container, laat het even weten. Ik heb tot nu
toe pas één aanmelding hiervoor. Op donderdag 13 december starten we met het leegruimen van het lokaal.
Ook daarbij kunnen we wel wat extra handen gebruiken. Geen zin in de sportschool, maar wel even goed
bewegen die dag? Laat het weten aan Maurice.
Als het lokaal helemaal leeg is, gaan we het inrichten als een gezellig, mooi kleuterlokaal. Dat doen we met een
aantal collega’s op maandag 7 januari. Dat betekent dat alle kleuters dan vrij zijn. Voor hen start het tweede
deel van het schooljaar op dinsdag 8 januari.
Schoolschaatsen
Op donderdagmiddag gaan we met de groepen 3 t/m 8 schaatsen op de Delftse schaatsbaan. Deze ligt dit jaar
bij de TU-sportcampus. U krijgt een aparte brief met de uitleg over de organisatie van deze middag.
Kerstdiner
Op donderdag 20 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij. Zij kunnen dan het kerstdiner voorbereiden. Om
17.30 uur zijn alle kinderen weer op school en dan verzamelen we op het grote plein voor de laatste
adventsviering. Daarna gaan de kinderen naar hun lokaal voor het kerstdiner. Meer informatie over deze avond
ontvangt u van de kerst-werkgroep.

