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Beste ouders, 

Wanneer is het weer zomervakantie??? Nee hoor, dat is zeker niet het gevoel dat overheerst na de eerste 4 

weken school, maar we zijn wel meteen in volle sprint gestart. Alles draait, de kinderen en leerkrachten zijn 

redelijk gewend aan de veranderingen. Na een gezellige opening van het nieuwe schooljaar met 

(kinder)champagne zijn we nu bezig met de kennismakingsgesprekken. Ik vind het mooi om te zien als 

ouders met hun kind in een geanimeerd gesprek met de juf zitten. Komende maand gaan we door met de 

gesprekken en uiteraard ook met hard werken in de groepen.  Veel leesplezier met deze Titustaal! 



  

  

Schoolfotograaf 
Dinsdag 1 oktober komt de schoolfotograaf langs. Er worden pasfoto’s gemaakt, 
groepsfoto’s en natuurlijk ook de broer/zus foto’s.  

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. De foto’s 
worden tegen een blauw/grijze achtergrond gemaakt. Misschien wilt u hier 
rekening mee houden 

Luizen pluizen 

Na iedere vakantie helpen ouders om de kinderen even te controleren op luizen. De 

laatste keer waren er erg weinig ouders, zodat niet alle groepen zijn gecontroleerd. 

We hopen dat er na de herfstvakantie meer ouders zijn, zodat we onze school 

luisvrij kunnen houden.  

Kinderboekenweek 

Woensdag 2 oktober openen we de kinderboekenweek. Om 8.45 uur verzamelen 

we op het grote plein en zullen we deze week op een gezellige manier starten. Alle 

ouders zijn daarbij van harte welkom.  

 

 

 

Leren Zichtbaar Maken 

15 oktober organiseren we 

een ouderavond die gericht 

is op Leren Zichtbaar Maken. 

We informeren u over wat 

wij doen op school met 

betrekking tot LZM.  

U bent allen van harte 

welkom in de aula van het 

hoofdgebouw, vanaf 19.15 

uur staat de koffie klaar, om 

19.30 uur start de 

informatieavond. 

 

 

 
 
 
 
 
Ongelukje 
Op de dependance hebben 
kinderen wel eens een 
ongelukje met plassen.  Zij 
krijgen dan van school 
schone kleren, zodat ze niet 
de hele dag in hun natte 
goed hoeven te lopen. We 
hebben op dit moment bijna 
geen onderbroekjes meer, 
zowel voor jongens als voor 
meisjes. Heeft u thuis nog 
iets liggen, dat u niet meer 
gebruikt voor uw kinderen, 
we ontvangen het graag op 
school.  
 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

1-10 schoolfotograaf (zie verderop) 

2-10  opening Kinderboekenweek (zie verderop) 

3-10 kijkochtend voor ouders (zie verderop) 

9-10 groep 5-6 op excursie (herfst) 

10-10 Meester Wouter op kamp met Oostpoortschool  

 (geen gym) 

10-10 ouderraadvergadering 

11-10 Meester Wouter nog steeds op kamp (nog steeds  

 geen gym) 

11-10 Open podium (afsluiting kinderboekenweek)  

14-10 studiedag, alle leerlingen vrij 

15-10 ouderavond Leren Zichtbaar Maken 

16-10 groep 5 op excursie (herfst) 

16-10 groepen 1-2a en c herfstwandeling 

17-10 koffieochtend, iedereen van harte welkom vanaf  

 8.30 uur in de aula 

18-10 open dag 

18-10 groepen 1-2b en d herfstwandeling 

21-10 herfstvakantie (t/m 25-11) 

28-10 wetenschap- en techniekmiddag 

29-10 audit op onze school (zie verderop) 

 

5-11 studiemiddag groepen 1-2, alle kleuters vrij vanaf 

12.00 uur 

8-11  studiedag, alle leerlingen vrij 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Kijkochtend voor ouders 

Vrijdag 4 oktober bent u allen van harte welkom om een kijkje te nemen tijdens de 

les van uw zoon(s) of dochter(s).  Om 8.30 uur staan de deuren open. 

 

Verslag leerlingenraad 

 

Tarig ontbreekt nog op de foto, maar hij wordt nog toegevoegd.  

Groep 5-6: Teun, Maya  
Groep 5: Sanne, Jip  
Groep 6: Christiaan, Tariq  
Groep 7: Wais, Mehra  
Groep 8: Ahmed, Mette  
  
Voorstellen  
We stellen ons voor, vertellen in welke groep we zitten en wat we denken dat de 
leerlingenraad voor school kan doen. We bekijken de onderwerpen van vorig jaar 
en vullen dit aan met de ideeën van deze leerlingenraad.  
  
Nieuw speeltoestel   
De Gamer is officieel geopend en er wordt veel op gespeeld. De kinderen kunnen de 
tafels oefenen en het spelletjes Snake is heel populair. 
   
Schoolreisje   
Misschien leuk om naar een ander pretpark te gaan. Suggesties nu: Bobbejaanland, 
Drievliet. Misschien iets kleiner dan hoef je niet zo lang te wachten bij 
attracties. Iedereen denkt na over een bestemming voor schoolreis. Misschien een 
enquête onder de leerlingen.  
   
Schoolkrant   
Ahmed en Mette overleggen met Bo en Mostafa hoe ze de schoolkrant kunnen 
maken. Een idee is om de krant dan ook in de buurt uit te delen.  
   
Rookvrije school + rookvrij speelplein/gezonde school   
Jip, Mehra, Wais, Maya, Chistiaan en Teun gaan kijken hoe/waar de borden besteld 
moeten worden met ‘rookvrije school’.  
   
Projectweek   
Iedereen denkt na over een thema voor de projectweek.  
  

Titus muziekband  
 Maya, Sanne en Mehra gaan met de lijst van deelnemers van de Titus-band 
opnieuw langs de groepen. We gaan kijken of we een optreden kunnen verzorgen 
op een open podium.  
  
Opruimen/hardlopen  

Studiedag 

Maandag 14 oktober zijn de 

kinderen vrij, maar de 

leerkrachten gaan hard aan 

de slag! We gaan ons verder 

scholen op het gebied van 

Leren Zichtbaar Maken; we 

gaan het o.a. hebben over 

effectieve feedback. De 

juiste feedback laat 

leerlingen ‘dieper’ leren. 

 

 

Audit op onze school 

Op 29 oktober komen 

collega’s van de Laurentius 

Stichting een dagje 

meelopen op onze school. Ze 

bekijken verschillende 

aspecten van ons onderwijs 

en doen dat door de ‘bril van 

de inspectie’. Met de criteria 

van de onderwijsinspectie 

beoordelen ze onze school. 

Een ‘kritische vriend’ die ons 

kan helpen om ons onderwijs 

te verbeteren. 

 

 

Open dag 

Vrijdag 18 oktober is er een 

open dag op school. 

Geïnteresseerde ouders 

kunnen langskomen om een 

beeld van de school te 

krijgen. Als u mensen kent 

die op zoek zijn naar een 

school voor hun kind, wijst u 

ze dan op deze dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Kunnen we een hardloopwedstrijd en een opruimactie combineren. Een paar 
klassen gaan hardlopen in het park en andere groepen gaan opruimen. Daarna 
wisselen van activiteit.   
 
Nieuwe natuurboekjes, nieuwe methode  
De boeken van het natuuronderwijs zijn een beetje saai. Kunnen we dit jaar gaan 
kijken of we een nieuwe methode kunnen aanschaffen? Komt terug op de volgende 
vergadering.  
  
Bank speelplaats  
Is het een leuk idee om de grijze betonnen bank op te pimpen met bijvoorbeeld 
mozaïek? Meester Maurice gaat dit navragen bij de Jumbo, want daar staat ook een 
mozaïekbank.  
  
Goede doelenactie  
Iedereen denkt na over een goed doel voor deze actie, later in het schooljaar.  
  
Goal op de muur  
De geschilderde goal op de muur is niet handig, nu gaan er vaak kinderen voetballen 
terwijl dat niet mag. Meester Maurice gaat dit aan meester Paul vragen.  
  
Klassen mooier maken  
Mette vindt de teamkamer van de juffen en meesters erg gezellig. Kunnen we ook 
nadenken over het gezelliger maken van de klassen? Komt terug.  
  
  Het was gezellig, deze eerste keer met een nieuwe leerlingenraad (bekertje warme 
chocolademelk!) en we hebben veel besproken.   
De volgende leerlingenraad is op woensdag 13 november om 11.00 uur.  
 

Ouderraad 

Graag stellen wij ons voor : Dit is de OR Ouderraad met Kirsten (voorzitter), Gerrie 

(penningmeester), Myrna, Ans, Peter, Mehmet, Angelique, Susan en Cindy. De OR 

ondersteunt de school en leerkrachten bij jaarlijks terugkerende activiteiten zoals 

Sinterklaas, Koningsspelen en avondvierdaagse. Allemaal activiteiten die het 

schooljaar voor kinderen speciaal maakt. Wij zijn op zoek naar nieuwe, energieke 

OR-leden die het leuk vinden om mee te helpen om activiteiten te organiseren en 

uit te voeren. Lijkt u dat ook leuk. Dan zijn wij op zoek naar u. Stuur een mailtje naar 

school (titusbrandsma@laurentiusstichting.nl )of spreek een van ons aan.  

 

Open podium 

Op vrijdag 11 oktober komen 

we allemaal weer gezellig in 

de gymzaal bijeen om de 

optredens van het open 

podium te bekijken. Om 

10.30 uur gaat de zaal open, 

om 10.45 uur gaan we van 

start! 
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