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TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

 Corona 

 Kijkochtend gaat niet door 

 Ouderavond LZM 

 LZM Leerpower 

 GMR-lid nodig (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) 

 Koffieochtend 

 Open dag/nieuwe leerlingen 

 Verkeerssituatie rond school 

 

Beste ouders,  

De kop is er af, we hebben er al weer bijna 5 weken opzitten. Het is niet zo dat we rustig aan begonnen zijn, 

nee we zijn er meteen volop ingeknald😊 Natuurlijk hadden we meteen te maken met de Corona-

maatregelen die tussendoor ook nog steeds veranderden. Collega’s die niet echt ziek waren, maar toch niet 

mochten werken, kinderen die niet naar school mochten, terwijl ze alleen een snotneus hadden…. Gelukkig 

is dat weer wat teruggedraaid en hebben we met wat kunst- en vliegwerk alle klassen kunnen opvangen. 

De kans is groot dat we dat niet gaan volhouden gedurende de herfst en winter. In deze Titustaal leg ik u uit 

hoe we het de komende tijd gaan organiseren bij ziekte van leerkrachten of leerlingen. Ik wens u zeker in 

deze tijd veel gezondheid toe en spreek de hoop uit dat we met elkaar de problemen oplossen die deze  

bizarre tijden met zich meebrengen. 



  

  

Corona 

De problemen rondom Corona zullen, zeker gezien het feit dat het steeds 

slechter weer wordt, toenemen. Leerkrachten, kinderen en ouders met 

klachten zullen er alleen maar meer komen. Dit heeft tot nu toe niet tot al te 

grote problemen geleid. Een aantal leerkrachten hebben geschoven met hun 

werkdagen of zijn extra komen werken en daardoor konden we redelijk 

normaal doordraaien. U ontvangt vrijdag 2-10 een plan voor de periode die gaat 

komen.  

Kijkochtend gaat niet door 

We vinden het heel leuk om u als ouder een kijkje in de klas te gunnen tijdens 

een kijkochtend. Helaas kunnen we dat de komende keer nog niet door laten 

gaan. Er zouden teveel ouders in een te kleine ruimte komen, waarbij de 1,5 

meter afstand niet te handhaven is. 

Ouderavond LZM 

Op maandag 5 oktober organiseren we een ouderavond over Leren Zichtbaar 

Maken. We doen dit in de aula van school, zodat we genoeg ruimte hebben om 

afstand te houden. Ik ga u deze avond vertellen wat Leren Zichtbaar Maken is 

(dat weten sommige ouders al), maar ook wat we de komende tijd nieuw gaan 

doen op dit gebied. Om 19.00 uur start de avond op het hoofdgebouw. 

 

Leren Zichtbaar Maken 

De projectweek is heel gaaf 

geweest! De kinderen weten 

nu veel meer over de 

leerpowers; wat moet je 

doen om uit de leerkuil te 

komen.  

Wat zijn leerpowers dan? Ik 

ga hier meer over vertellen 

op de ouderavond LZM op 

maandag 5 oktober.  

Uw dochter of zoon kan u 

hopelijk al vertellen over 

Barry de Bever of Maro de 

Mier. Deze dieren 

beschikken over 

eigenschappen waardoor ze 

heel goed werk kunnen 

leveren….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

2-10 kijkochtend gaat niet door 

5-10 de groepen 4 t/m 8 halen deze week een aantal 

toetsen in, die we in juni niet konden doen 

(begrijpend lezen en spelling) 

5-10 ouderavond LZM (zie verderop) 

8-10 vergadering ouderraad 

12-10 studiedag, alle leerlingen vrij 

13-10 schoolarts in groep 6-7 en 7 

14-10 herfstwandeling groepen 1-2 a en c 

15-10 koffieochtend 

16-10 speelgoedochtend groepen 1-2 

16-10 herfstwandeling groep 1-2b 

16-10 open dag  

19-10 herfstvakantie 

26-10 weer naar school 

26-10 luizencontrole 

26-10 wetenschap- en techniekmiddag 

26-10 schoolarts in groep 6 en 6-7 

30-10 Titustaal november wordt verstuurd 

 

3-11  vergadering ouderraad 

6-11  studiedag, alle leerlingen vrij 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

GMR-lid nodig (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) 

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit 3 

leerkrachten en 3 ouders. Zij denken mee over het beleid van de Titus. Onze 

school behoort tot de Laurentius Stichting en die stichting heeft ook een MR. 

Dan denk je als ouder mee over het beleid van de hele Stichting (29 scholen). 

Jarenlang heeft een zeer geïnteresseerde en gemotiveerde vader dit gedaan, 

maar nu zijn we op zoek naar een nieuwe ouder die dit wil doen. Als u interesse 

heeft of meer wilt weten wat het inhoudt, neem contact met mij (Maurice) op. 

Open dag/nieuwe leerlingen 

Op 16 oktober staat de school de hele dag open voor ouders wiens kind bijna of 
over een wat langere tijd vier jaar wordt. We informeren de ouders over de 
werkwijze van onze school en we geven een rondleiding. Kent u ouders die op 
zoek zijn naar een leuke school, wijst u ze op deze dag. 

 

 

 

Verkeerssituatie rond school 

Met het slechtere weer op komst zien we dat steeds meer kinderen met de 
auto naar school worden gebracht. Ik vraag u dit zoveel mogelijk te beperken. 
We merken dat er vooral op de kruising van Rijslaan – vd Slootsingel – Koetlaan 
gevaarlijke situaties ontstaan waarbij het soms maar net goed gaat met fietsers 
of wandelende kinderen/ouders. 

Als u met de auto komt, keer dan niet op de kruising, maar rijd volgens 
onderstaande pijlen. Ik zal de komende tijd incidenteel buiten staan en 
controleren of iedereen zich aan deze afspraken houdt. 

 

 

 

 

Koffieochtend 

Donderdag 15 oktober is er 

een koffieochtend, de eerste 

van dit schooljaar. U bent 

van harte welkom om onder 

het genot van een kopje 

koffie/thee met mij te praten 

over allerlei schoolzaken. Er 

is geen agenda, geen 

notulen, geen rondvraag, 

maar wel altijd boeiende 

gesprekken. Tot ziens op de 

15e, direct om 8.30 uur in de 

aula van het hoofdgebouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


