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Beste ouders,
We zijn al weer een paar weken bezig en alles lijkt lekker te lopen. De kinderen doen weer hun best, de leerkrachten
werken hard en doen er alles aan om de kinderen veel te leren. Een paar groepen zijn begonnen met het zichtbaar
maken van de doelen van een bepaald vak. Dit is een erg interessant proces: de kinderen maken een voortoets,
bepalen (met de juf) welk niveau ze hebben en bekijken wat ze moeten doen om het doel te behalen. Met een
wasknijper kunnen ze aangeven waar ze staan en zien ze waar ze naar toe gaan (zie foto hierboven)
Dit hoort echt bij Leren Zichtbaar Maken; het traject waar we al langere tijd aan werken. We betrekken de kinderen
en maken hen medeverantwoordelijk voor hun onderwijs. Op de ouderavond LZM op 16 oktober vertel ik u hier meer
over. Leest u informatie in deze Titustaal weer aandachtig door?!
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Titustaal november wordt verstuurd

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van vriendschap. De titel van de
week zegt het al: Kom erbij! Van 3 t/m 12 oktober zijn er allemaal activiteiten op
school rond dit thema. We openen deze week gezamenlijk op het grote speelplein,
met alle groepen, vanaf 8.30 uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te
zijn.

Tegemoetkoming
schoolkosten 2018-2019
Is uw inkomen niet zo hoog
en heeft u schoolgaande
kinderen tussen de 4 en 17
jaar? Dan kunt u een
tegemoetkoming krijgen om
schoolkosten en
schoolspullen mee te
betalen. De tegemoetkoming
krijgt u via de Delftpas.
De tegemoetkoming is er
voor gezinnen met een
gezamenlijk netto inkomen
dat lager is dan € 1.510,- per
maand. Als u hieraan
voldoet, kunt u voor € 5,een Delftpas kopen. Uw
inwonende kinderen krijgen
dan ieder een gratis Delftpas.
Kinderen van 4 t/m 17 jaar
die een gratis Delftpas
hebben, krijgen de
tegemoetkoming op hun pas
bijgeschreven. Hiermee kunt
u de ouderbijdrage op school
betalen en bij deelnemende
winkels schoolspullen
aanschaffen. Via het
nummer op de Delftpas kan
school bij de gemeente voor
u de ouderbijdrage
aanvragen. De gemeente
betaalt dan direct aan school
uit.
Wilt u meer informatie over
de Delftpas en de
tegemoetkoming in de
schoolkosten kijk op
www.delftpas.nl

Koffieochtend
Op donderdag 11 oktober vindt de eerste koffieochtend van dit jaar plaats. Dit is
een gelegenheid om op een informele manier met mij (Maurice) van gedachten te
wisselen over het reilen en zeilen op school. Vanaf 8.30 uur bent u welkom in de
teamkamer van het hoofdgebouw.
Fotosessie/ouderavond Leren Zichtbaar Maken
Op dinsdag 16 oktober komt er ‘s middags een fotograaf op school voor een
bijzondere gelegenheid. Van 5 t/m 9 november is er een groot congres rond Leren
Zichtbaar Maken, het traject waar we al een paar jaar mee bezig zijn. Op dat
congres komt professor John Hattie uit Australië om zijn gedachtengoed nader uit
te leggen. Hij is de grondlegger van Leren Zichtbaar Maken (Visible Learning)
De fotograaf die op 16 oktober op onze school komt, gaat beeldmateriaal verzorgen
voor het grote congres in november. Onze school wordt dus gebruikt als voorbeeld
voor vele andere scholen. Dat is toch iets om trots op te zijn! Ik zal de ouders van de

U heeft vorige week de brief
voor betaling van de
ouderbijdrage ontvangen.
Als u een Delftpas heeft en
voldoet aan de criteria, geeft
u het pasnummer van uw
kind(eren) dan door aan
Dana van de administratie of
aan de directeur, Maurice.

kinderen die op de gekozen foto’s staan, nog wel apart om toestemming vragen.
Op dinsdagavond 16 oktober organiseren we een ouderavond waarin we u als
ouder ook meenemen in het Leren Zichtbaar Maken traject. We informeren u over
LZM en u kunt ook vragen stellen. Vanaf 19.30 uur start deze avond op het
hoofdgebouw. Zeer interessant, ook voor ouders die de beginselen van LZM al
kennen!
Open dag
Op vrijdag 19 oktober is het weer open dag op school. Van 9.30 uur tot 16.00 uur
kunnen ouders van potentiele nieuwe leerlingen binnenlopen voor een rondleiding
en informatie. Kent u nog iemand met kinderen die binnenkort of over langere tijd
naar school moeten, maakt u ze attent op deze dag?
Kijkochtend 5 oktober
Op deze vrijdagochtend kunt u als ouder een kijkje nemen in de groep van uw
zoon/dochter. Om 8.30 uur starten we met de kijkles en rond 9.00 uur gaan de
lessen door, maar dan zonder de ouders er bij.

TSO
Als uw zoon/dochter op vaste dagen overblijft, komt u dan een TSO-formulier
halen. Dit is bij Maurice te verkrijgen of via inschrijven TSO.
Op dit formulier kunt u ook aangeven of u voor of na school opvang nodig heeft
voor uw zoon/dochter.
Een keertje overblijven kan ook; er hangen lijsten bij de ingangen van beide
gebouwen waarop u kunt aantekenen dat uw zoon/dochter overblijft en u kunt dan
€2,50 in een envelop doen.
Oranje noodformulier
We hebben nog niet van alle leerlingen het oranje noodformulier terug. We hebben
dat echt van iedere leerling nodig. Wij hebben dan weer alle juiste gegevens (extra
tel. nummers…) en kunnen u dan altijd bereiken. Vooral 06-nummers en emailadressen veranderen nog wel eens, dus u kunt ook tijdens het schooljaar
nieuwe gegevens doorgeven aan de administratie (Dana). Op het formulier kunt u
aangeven of de gegevens gewijzigd zijn t.o.v. vorig jaar. Wij kunnen het dan
verwerken in onze administratie.
Onderwijsstaking
De stakingen in het onderwijs hebben tot nu toe geen invloed gehad op het besluit
van de minister over een eventuele verhoging van de salarissen van de
leerkrachten. Dit tot grote teleurstelling van al die leerkrachten in het
basisonderwijs die keihard werken en veel minder verdienen dan hun collega’s van
het Voortgezet Onderwijs. Laat u in de media niet misleiden door geluiden dat de
leerkrachten al een salarisverhoging hebben gekregen. Dat is wel zo, maar dat is
een geplande verhoging en verkleint het gat met het VO niet. Tevens zitten er in het
nieuwe salaris twee toeslagen die eerst apart werden betaald, maar nu erbij
worden geteld. Een beetje een sigaar uit eigen doos dus! Hoe dit nu verder gaat is
nog niet duidelijk, maar dat we nu moeten doordrukken lijkt me noodzakelijk. Ik
hou u op de hoogte.

Schoolfotograaf
Dinsdag 2 oktober komt de
schoolfotograaf langs. Er
worden pasfoto’s gemaakt,
groepsfoto’s en natuurlijk
ook de broer/zus foto’s. We
zorgen er voor dat ze samen
voor de lens van de fotograaf
komen te zitten.
Ook is het mogelijk om uw
kind(eren), met een
broertje/zusje onder de vier
jaar, te vereeuwigen. U kan
dan vanaf 15.00 uur op het
hoofdgebouw komen. U
haalt een volgnummer en
dan gaat iedereen keurig om
de beurt voor de camera.
Iedereen naar de kapper,
stropdas uit de kast,
afspraken met dokters,
tandartsen etc. niet op deze
dag plannen en iedereen
staat er weer mooi op! Meer
informatie over het betalen
ontvangt u bij de fotosetjes.
De foto’s worden tegen een
witte achtergrond gemaakt.
Misschien wilt u hier
rekening mee houden met
de kleding.

