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IN DEZE TITUSTAAL: 

 Gezonde School 

 Goede doelenactie 

 Luizen pluizen 

 Nieuwe website 

 Groep 1-2d 

 Verslag Leerlingenraad 

 Waterpolo toernooi 

Beste ouders, 

Het schooljaar is op de helft, maar 2018 is al weer voorbij. Ik hoop dat u met uw familie en/of vrienden fijne 

feestdagen heeft gehad. Ik wens iedereen mede namens mijn collega’s een mooi en gezond 2019. 

Op school staat er weer veel te gebeuren. We starten vanaf dinsdag met een extra groep: 1-2d. Deze groep 

komt in een lokaal op het hoofdgebouw, omdat er op de dependance geen plek meer is. Meer hierover 

verderop in deze Titustaal. Groep 8 gaat een belangrijke periode in, waarin de adviezen voor het Voortgezet 

Onderwijs gegeven worden. Ook de andere groepen gaan weer lekker aan de slag. We kampen helaas 

direct na de vakantie met wat zieke collega’s, maar we doen ons uiterste best iedere dag iedere groep 

‘bemand’ te hebben. Het kan dus wel gebeuren dat uw zoon/dochter binnenkort een keer een andere juf 

voor de groep heeft.  



  

  

Onze school is gezond 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde 

School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn 

opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een 

fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling 

van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een 

gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat 

‘Welbevinden’. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: de sfeer is goed op 

school en dat houden we met elkaar goed in de gaten, ieder jaar onderzoeken we of 

alle betrokkenen dit ook vinden, er is een pestprotocol, er is een veiligheidsplan, we 

werken met de lessen van de Kanjertraining etc… 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u 

meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl 

 

 

 

 

 

Leren Zichtbaar Maken 

Een willekeurige klas op een 

basisschool. Iedereen is aan 

het werk. Achterin het lokaal 

werkt de leraar met een 

groepje leerlingen apart. 

Verschillende leerlingen 

hebben hun vinger in de 

lucht, maar de leraar 

reageert niet.  

Uiteindelijk komt één 

leerlinge naar haar toe: Juf, 

ik ben klaar. Mag ik 

lezen? De leraar 

antwoordt: Dat zou ik niet 

doen, volgens mij is je 

weektaak nog niet af. Als ik 

jou was, ging ik dat nu vast 

doen. Scheelt vanmiddag 

weer, toch?  

Een prima en ook liefdevolle 

reactie. En toch. Onbedoeld 

houdt deze reactie de 

leerling volledig afhankelijk 

van de leraar. Als ze een 

volgende keer met haar werk 

klaar is, komt ze dat 

waarschijnlijk weer melden 

en vraagt ze wat ze moet 

doen.  

Een leraar die 

zelfstandigheid en 

eigenaarschap stimuleert, 

zou anders reageren. 

Bijvoorbeeld: Oké. Is lezen 

het beste dat je nu kunt 

kiezen? Wat is je plan? 

Leerlingen moeten dit wel 

weten, want als de 

leerlingen niet weten dat 

er verwacht wordt dat ze zelf 

nadenken en een plan 

maken voor de invulling van 

resterende werk- en lestijd, 

kunnen ze natuurlijk ook 

geen plan hebben. Ze zijn 

immers niet gewend om zelf 

plannen te maken, ze zijn 

gewend dat de leraar altijd 

een plan heeft. 

 

BELANGRIJKE DATA: 

7-1 alle kleuters vrij, groep 1-2d wordt ingericht 

8-1  juf Lenja start in 1-2a, juf Malou in 1-2d 

9-1 start Cito-toetsen in groep 8 

10-1 groep 4 en 4-5 naar museum Prinsenhof 

11-1 groep 8 start project met studenten Koninklijke  

Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) 

17-1 groep 3 naar museum Prinsenhof 

18-1  Open dag 

18-1  groep 8 naar KABK (ze blijven allemaal over) 

28-1 adviesgesprekken groep 8 

 

1-2  Titustaal februari wordt verstuurd 

6-2 leerlingenraad 

7-2 wetenschap- en techniekmiddag 

8-2 goede doelenactie voor de groepen 3 t/m 8 

 

 

http://www.gezondeschool.nl/


  

  Goede doelenactie 

Vrijdag 8 februari gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 sportief aan de bak om 

zoveel mogelijk geld op te halen voor de Ropa-run. De kinderen hebben vlak voor 

de kerstvakantie een formulier mee gekregen om ‘sponsors’ binnen te halen. Denkt 

u er aan dat de kinderen deze formulieren weer mee naar school nemen. Als het 

formulier vol is (of kwijt….), kom dan even langs bij mij (Maurice) om een nieuwe te 

halen. 

Nieuwe website 

Vlak voor de kerstvakantie is onze nieuwe website online gegaan. De informatie 

over onze school is nu veel overzichtelijker te vinden en de layout van de website is 

(wat ons betreft) ook veel mooier en moderner. Neemt u er eens een kijkje. 

 

https://www.titusbrandsmadelft.nl/ 

 

Vergadering leerlingenraad 28 november 2018  
   
Groep 4-5: Tosca  
Groep 5: Michèle, Alicia  
Groep 6: Sienna, Björn  
Groep 7: Bo, Mostafa  
Groep 8: Eman, Twan   
  
Vorige keer hebben we een aantal bespreekpunten verzameld. Daar gaan we er nu 
een paar van bespreken. De andere komen op een latere vergadering.  
 
Nadenken over nieuwe speeltoestel  
Meester Maurice is bezig met een nieuw speeltoestel, maar dat is nog groot 
geheim.  
  
Overleg over de overblijf  
De kinderen van de leerlingenraad geven aan dat het soms heel gezellig is, maar dat 
het ook wel eens onrustig is. Dat zijn dan meestal dezelfde kinderen. De 
overblijfjuffen moeten dan iets beter opletten. Meester Maurice vertelt dat hij 
regelmatig overleg heeft over de overblijf en dit met de overblijfjuffen zal 
doornemen.  
  
Schoolreisje  
De leden van de leerlingenraad doen een aantal suggesties voor het schoolreisje: 
Drievliet, Duinrell, Bobbejaanland, Avontura (bij slecht weer), Blijdorp. Meester 
Maurice zal dit delen met de juffen die dit gaan organiseren.  
  
Schoolkrant  
Vier kinderen gaan met elkaar in overleg over een digitale schoolkrant. Dit zijn 
Bo, Mostafa, Twan en Eman. Suggesties voor onderdelen van de krant:   

 interviews met kinderen, ouders, leerkrachten  
 speciale lessen of gebeurtenissen op school  
 verhaal/opstel  

Luizen pluizen 

Op de maandagen na iedere 

vakantie zijn er ouders die de 

luizencontrole doen bij de 

kinderen. We kunnen nog 

wel een paar ouders 

gebruiken die hierbij helpen. 

Meld u zich aan bij Maurice.  

 

https://www.titusbrandsmadelft.nl/


 

    de mening van kinderen over school; wat gaat goed/wat kan beter  
  
Rookvrije school + rookvrij speelplein/gezonde school  
Björn en Alicia gaan met elkaar bekijken hoe we officieel ‘Rookvrije School’ kunnen 
worden. Op https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/rookvrij-
schoolterrein kunnen ze hier meer informatie over vinden.  
  
Projectweek  
Ideeën voor thema’s: Circus, Dinosaurussen, Muziek/zingen, Geschiedenis, 
Boeken/films. Maurice zal dit delen met de juffen die dit gaan organiseren.  
  
  
Nog te bespreken punten:  
  

 Extra les voor kinderen die het leren moeilijk vinden  
 Yell voor school  
 De Titus muziekband  
 Daily mile, iedere dag hardlopen  
 Opruimactie rond school met beloning voor degenen met het meeste afval  
 Knutselen met oude schriften (anders gaan ze toch de prullenbak in)  
 Loterij/veiling voor een goed doel  

  
Het was weer gezellig (bekertje warme chocolademelk!) en we hebben weer veel 
besproken.  
  
Woensdag 6 februari 2019 komen we weer bij elkaar als leerlingenraad, om 11.00 
uur.  
 

 
 

Groep 1-2D 

Dinsdag 8 januari start deze 

nieuwe groep op het 

hoofdgebouw. Eigenlijk 

zouden we deze groep ook 

2d kunnen noemen, want er 

zitten uitsluitend oudste 

kleuters in.  

Hun nieuwe juf, Malou, zal 

hen snel wegwijs maken in 

het hoofdgebouw, al zal het 

voor haar ook even wennen 

zijn. Zij werkt al geruime tijd 

als juf, ook bij de kleuters, 

maar zij deed dat wel op een 

andere school!  

Vandaag, 7 januari, hebben 

we het lokaal helemaal 

ingericht en gezellig 

gemaakt. Het zal best even 

spannend zijn voor de 

kinderen; een nieuw lokaal, 

een nieuwe juf, maar we 

zorgen ervoor dat ze zich 

snel weer helemaal thuis 

voelen. 

 

https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/rookvrij-schoolterrein
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/rookvrij-schoolterrein


 

 
Schoolwaterpolotoernooi Groepen 6, 7 & 8 

Datum: zo 17 feb 2019, 14h00—16h00, 13h45 aanwezig  

Voor wie: Kinderen uit groep 6, 7 & 8 èn met tenminste B-diploma  

Aanmelden: minipolo@d-ELFT.nl tot uiterlijk wo 23 januari 2019  

Waar: Zwembad Kerkpolder, Kerkpolderweg 1, Delft 

• Zit in groep 6, 7 of 8 en heb je je B-zwemdiploma al? 

• Lijkt het je leuk om een keer mee te doen met een waterpolotoernooitje? 

• Geen ervaring met waterpolo? Geen probleem. 

• Gratis proeftrainingen op vr 25 jan, vr 1 feb, vr 8 feb, vr 15 feb 2019, 19h00—

20h00 

Meld je dan nu aan voor het leukste toernooi in 2019! Na afloop ontvang je een 

mooi herinneringsvaantje. 

PS Je kan alvast een paar keer komen trainen op vrijdagavond van 19h00—20h00 in 

het warme bad in Kerkpolder. Meld je wel even van tevoren aan: minipolo@d-

ELFT.nl 

 

mailto:minipolo@d-ELFT.nl

