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TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

 Open podium 

 Ziekmelden/te laat komen leerlingen 

 School op bezoek/Leren Zichtbaar Maken 

 Staking 

 Circusartiest worden? 

 

 

Beste ouders, 

De maand februari staat voor de deur. Een kort schoolmaandje, want de laatste week van deze maand 

hebben we vakantie. De eerste weken van februari staan altijd in het teken van het afronden van de 

toetsen in de groepen 3 t/m 7 en later in de maand natuurlijk het carnaval. 

We zijn heel benieuwd naar de resultaten van de kinderen. Er is de afgelopen maanden weer zoveel geleerd 

en we willen heel graag weten in hoeverre dat heeft geleid tot ‘groei’ van de leerlingen. Deze en andere 

resultaten beschrijven we in de rapporten die vlak na de voorjaarsvakantie worden meegegeven aan de 

kinderen. Daarna vinden dan de rapportgesprekken plaats met ouders én kinderen.  

De groep 8 leerlingen hebben inmiddels hun Voortgezet Onderwijs advies gekregen. We hebben gezien dat 

veel leerlingen uit deze groep een mooie ontwikkeling doormaken. Voor hen begint nu het laatste gedeelte 

van hun basisschoolperiode. 

De leerlingen van groep 1-2 dan: sinds dit schooljaar nemen we geen Cito-toetsen meer af bij deze groepen. 

Wel maken we gebruik van een volgsysteem (KIJK) waarbij we goed opletten of de ontwikkeling van de 

kinderen conform de verwachtingen gaan. Ouders zijn inmiddels geïnformeerd over de wijzigingen met 

betrekking tot de oudergesprekken. 

NIEUWE VULPENNEN IN GROEP 4! 



  

  

Open podium 

Vrijdag 14 februari is het niet alleen Valentijnsdag, maar we organiseren dan ook 

weer een open podium in de gymzaal. Rond 10.30 uur gaat de zaal open en vanaf 

10.45 uur starten de optredens. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te 

zijn. 

Ziekmelden/ te laat komen leerlingen 

We zullen de komende tijd vaker kinderen op laten roepen bij de schoolarts. We 

merken dat sommige kinderen veel ziekgemeld worden. Het kan natuurlijk dat een 

leerling een keer ziek is of zelfs meerdere keren. We merken nu dat er leerlingen 

zijn die zoveel ziek zijn dat ze teveel leerstof missen en gewoon achter gaan lopen. 

De standaardprocedure is dan dat de schoolarts en de leerplichtambtenaar worden 

ingeschakeld. Wij kunnen als school niet bepalen of een kind wel of niet ziek is, daar 

is de arts voor. We gaan altijd eerst in gesprek gaan met u als ouder. 

We zijn niet al te streng als leerlingen een keertje te laat komen, maar ook daar 

gaan we nu strikter op handhaven. Er zijn kinderen die sinds het begin van het 

schooljaar meer dan 20 keer te laat op school zijn gekomen, dat kan echt niet. De 

komende tijd gaan we in gesprek met de ouders van deze kinderen en zullen we 

duidelijke afspraken maken.  We sturen niet graag iemand naar de 

leerplichtambtenaar en we gaan er vanuit dat we met ouders er altijd uitkomen, 

maar als dat niets oplevert, hebben we geen andere keus. 

Staking 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn we aan de tweede stakingsdag bezig. 

Gisteren, donderdag 30 januari, zijn we met 15 collega’s naar stadion de Kuip 

geweest. Niet om een wedstrijd van Feyenoord te bezoeken, maar om mee te doen 

met de stakingsmanifestatie. Het was mooi om daar met ongeveer 8000 collega’s te 

zijn met maar één doel; de kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen op een 

goed niveau houden. Er moeten meer leerkrachten komen om de tekorten nu en in 

de toekomst op te vangen. De salariskloof tussen PO en VO moet verdwijnen en 

verder moet het onderwijs weer veel meer zelf kunnen bepalen, zonder alles wat 

van ‘buitenaf’ moet! 

Bij een volgende staking (want het kabinet lijkt de ernst van de zaak nog steeds niet 

te begrijpen) ga ik in overleg met zoveel mogelijk ouders hoe we een signaal kunnen 

afgeven zonder direct de school helemaal dicht te gooien. Ik hoop op uw 

medewerking hierin. 

Leren Zichtbaar Maken 

Veel scholen binnen de 

Laurentius Stichting zijn 

bezig met eigenaarschap; 

leerlingen meer betrekken 

bij hun onderwijs. Wij doen 

dat met Leren Zichtbaar 

Maken. Het leuke is dat 

andere scholen zeer 

geïnteresseerd zijn in wat wij 

doen. Op dinsdag 18 februari 

komt de Haagse school de 

Ark een ochtendje kijken hoe 

wij ons onderwijs m.b.t. 

Leren Zichtbaar Maken 

inrichten. 

Stiekem zijn we best wel een 

beetje trots dat een andere 

school bij ons komt kijken en 

dat geeft ons ook 

vertrouwen dat we ons als 

school nog steeds goed 

ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

6-2 wetenschap- en techniekmiddag 

11-2 MR-vergadering 

14-2  open podium in de gymzaal (10.45 uur) 

17-2  ouderraadvergadering 

19-2  uitnodigingen voor rapportgesprekken groepen 3 t/m 7 

worden vandaag verstuurd 

20-2  Titustaal mei wordt verstuurd 

20-2  carnaval op school 

21-2 alle leerlingen vrij, start voorjaarsvakantie 

 

2-3  studiedag, alle leerlingen vrijdag 

3-3 start school na vakantie, luizencontrole 

4-3 laatste dag inschrijven rapportgesprekken groep 3 t/m 7 

 

 

 

 

 



 

  

Het Circus komt weer naar JOUW WIJK dit jaar!  

Beste kinderen, ouders, verzorgers, Vanaf dinsdag 4 februari organiseert CircusKabel, Delfts eigen jeugdcircus, in 

samenwerking met Haaglanden Beweegt, weer circuslessen bij jou in de buurt!. De circuslessen gaan plaatsvinden 

op dinsdag in de gymzaal aan de de Gaullelaan. Tijdens de 20 circuslessen leer je verschillende circuskunsten; 

jongleren, balanceren, acrobatiek en trapeze oefeningen. Daarmee gaan we natuurlijk werken aan een mooie 

voorstelling, deze vindt plaats voor de zomervakantie en wordt gepresenteerd aan alle ouders en belangstellenden 

uit de buurt. De artiesten worden elke dinsdag na schooltijd in de gymzaal verwacht om onder begeleiding aan hun 

kunsten te werken. In overleg kan worden afgeweken van de verdeling over de groepen, de trainers zijn daarin 

bepalend. 

 Artiesten van groep 3 t/m 5: Elke dinsdag van 15:30-16:30 uur (wij zijn er vanaf 15.00 om op te bouwen)  

Artiesten van groep 6 t/m 8: Elke dinsdag van 16:30-17:30 uur (graag wachten in de kleedkamer)  

Voor deze naschoolse activiteit vragen de Buurtsportvereniging en CircusKabel een vrijwillige bijdrage, liefst van 

minimaal €10. Een vergoeding van het lesgeld aanvragen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan ook, dat heeft 

onze voorkeur, daarmee vergroten we de kans op een blijvende aanwezigheid van het Wijkcircus in jullie wijk. In 

een circusgroep zitten maximaal 20 kinderen, vol = vol, dus schrijf je snel in. Mochten er te veel aanmeldingen zijn, 

komen er een aantal kinderen op de wachtlijst te staan. Na de zomervakantie starten er weer nieuwe groepen.  

Wil jij graag mee doen aan dit mooie project, vul dan snel onderstaand strookje in en lever in bij de CircusKabel 

trainers of bij buurtsportcoach Sjors Grasman.  

Voor vragen, neem contact op met CircusKabel: info@circuskabel.nl of 0641155311 of de Buurtsportcoach: 

s.grasman@haaglandenbeweegt.nl of 0653609963.  

De Circus in de Wijk lessen worden mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Delft, Fonds1818, Stichting Hulp aan 

Delftse Jongeren, Stichting Stalpaert van der Wiele, Jeugdfonds Sport en Cultuur  

 

Naam: …………………………………………………………………………  

Leeftijd: …………………………………………………………………………  

School: …………………………. Groep: …………………………………..  

Adres: …………………………………………………………………………  

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………  

Email adres: …………………………………………………………………………  

 

Handtekening ouder/verzorger: ………………………………………………………………........  

Bij misdragingen van deelnemende kinderen of verzuim zonder geldige reden heeft CircusKabel het recht kinderen 

te weigeren tijdens het verdere traject. Kosten worden niet terugbetaald. 

 

 


