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TITUSTAAL

IN DEZE TITUSTAAL:
•

Staking 15 maart

•

Oplossen van conflicten door kinderen en ouders

•
•

Toetsopbrengsten
Luizen pluizen

•

Snappet

•

Artikel in ‘Sprekend Laurentius’

•
•

Opbrengst Goede Doelenactie (tussenstand)
Lezen met leerlingen groep 3

Beste ouders,
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Een weekje om even lekker bij te komen. De leerkrachten gaan
nog een dagje studeren op donderdag 21 februari. Die dag en de vrijdag erna zijn de leerlingen vrij, zodat ze
iets langer kunnen genieten van de vakantie.
Dat mag best, want de meeste leerlingen (de allerjongsten niet) hebben de afgelopen periode veel toetsen
gemaakt, om te kijken hoeveel ze ‘gegroeid’ zijn. Deze en andere resultaten staan genoteerd in de
rapporten (groepen 3 t/m 7) of zijn mondeling gedeeld (groepen 2). Na de vakantie vinden de
rapportgesprekken plaats voor de groepen 3 t/m 7. Zoals u inmiddels weet, noemen we het geen
oudergesprekken meer, want uw zoon/dochter is ook aanwezig bij de gesprekken. Wilt u iets bespreken
zonder dat uw kind daarbij aanwezig is, maakt u dan een aparte afspraak. Alvast een fijne vakantie en tot in
maart!

BELANGRIJKE DATA:

Leren Zichtbaar Maken

4-3
4-3
5-3
6-3
6-3
7-3
8-3
8-3
8-3
11-3
11-3
15-3
18-3
21-3
22-3
25-3
26-3
26-3
28-3

luizencontrole
start Snappet in groepen 4, 4-5 en 6
carnaval (info hierover ontvangt u apart)
laatste ochtend inschrijven rapportgesprekken
leerlingenraad (11.00 uur)
studiemiddag groepen 1-2 (lln. ’s middags vrij)
rapporten mee
kledinginzameling (vanaf 8.00 uur, vd Slootsingel)
Titus-Disco
groepen 7 en 8 naar theater de Veste
deze week rapportgesprekken (gr. 3 t/m 7)
staking, de school is dicht
groepen 7 en 8 nog een keer naar theater de Veste
wetenschap –en techniekmiddag
open dag voor nieuwe ouders/leerlingen
kijkochtend in de groepen 3 t/m 8 (8.30 – 9.15 uur)
groepen 1-2a en d beeldende les op school
groep 4-5 voorstelling op school
groepen 1-2b en c beeldende les op school

Op de studiedag van 21
februari gaan we o.a. weer
verder met LZM. We
bespreken met de
leerkrachten de 10
denkkaders van LZM. 10
manieren om leren echt
zichtbaar te maken, ook wel
genoemd ‘mindsets’.

1-4
2-4
3-4

Titustaal april wordt verstuurd
groep 3 naar de Papaver
4 tegen 4 voetbal groep 7-8

Staking 15 maart
Ik stuurde u vorige week een bericht over de staking. Ik heb inmiddels van
verschillende ouders gehoord dat ze deze actie ondersteunen. Dank daarvoor, dat
doet ons goed!
Oplossen van conflicten door kinderen en ouders
We geven op onze school lessen over gedrag via de Kanjertraining-methode. Daarin
leren de leren o.a. hoe ze conflicten moeten oplossen. Ze doen dat onder meer
door te zeggen: “Ik vind dit niet fijn, wil je er mee stoppen?” Natuurlijk lukt het
kinderen niet altijd om op deze rustige manier iets op te lossen, dat is een
leerproces.
We hebben gemerkt dat ouders regelmatig een conflict willen oplossen voor hun
kind door rechtstreeks op de andere leerling af te stappen. Dat doen wij niet zo op
onze school. Als uw kind thuis vertelt over iets dat gebeurd is op school, dan is uw
eerste aanspreekpunt de juf. Daar vraagt u eerst na wat er gebeurd is en daarna
zoekt u met de juf eventueel een oplossing. Als ouders iets onderling willen
oplossen is dat uiteraard prima, maar kom eerst langs bij de juf, zodat u alle kanten
van het verhaal heeft gehoord.
We willen dat conflicten op een normale manier worden opgelost, dus geen boze
ouders die elkaar of een ander kind toespreken, dat wordt niet geaccepteerd.
Toetsopbrengsten
De kinderen hebben in januari en februari veel toetsen gemaakt. Dat doen ze met de
meeste toetsen twee keer per jaar. De M-toetsen in het midden van het schooljaar
en de E-toetsen tegen het einde van het schooljaar. De uitslagen van die toetsen
leveren ons veel bruikbare informatie. Hoe doet een leerling het individueel, hoe
doet een groep het en hoe doen we het als school. We analyseren deze gegevens dan

Heeft u uw kind al gevraagd
naar het ‘knijpersysteem’?
In veel groepen gebruiken de
leerkrachten dat bij de
rekenlessen (soms ook taal)
om de kinderen te laten zien
wat het doel is en of het doel
al behaald is. In de groepen 7
en 8 is een iets ander
systeem, maar ook daar
weten de kinderen als het
goed is, wat hun doelen zijn
voor een bepaald hoofdstuk.

ook uitgebreid en bespreken dat in het team (op de studiedag van 21-2). Als school
scoren we vrijwel altijd boven het gemiddelde van Nederland; dat is mooi, maar op
individuele basis willen we natuurlijk ook groei zien. In de meeste gevallen gaat dat
ook prima, maar we blijven er mét de kinderen en met u hard aan werken om dit op
peil te houden.
Luizen pluizen
We kunnen nog steeds ouders gebruiken die ons helpen bij het ‘luizen pluizen’ na
een vakantie. Kom even langs bij Maurice of start meteen maandag na de
voorjaarsvakantie in de ochtend. (een andere dag in de week is ook goed!)
Snappet
Na de voorjaarsvakantie gaan 3 groepen met Snappet werken. Ze gaan voortaan
hun rekensommen niet meer in een schrift maken, maar op een tablet. De juf kan
dan direct meekijken op haar computer en zien of de leerling de leerstof begrijpt.
Als een leerling veel sommen goed maakt, worden de sommen steeds moeilijker.
Anders om natuurlijk ook, bij veel fouten, worden de sommen eenvoudiger.
De leerlingen en juffen hebben er veel zin om deze manier van werken te gaan
uitproberen. Er werken al veel scholen in Nederland met Snappet en de resultaten
zijn over het algemeen goed. We zijn benieuwd.

Artikel in ‘Sprekend Laurentius’
In het personeelsblad van de Laurentius Stichting staat een leuk artikel over onze
school. Het gaat over onze manier van werken; Leren Zichtbaar Maken. Klik op de
link om het artikel te lezen.
artikel Leren Zichtbaar Maken

Opbrengst Goede Doelenactie
Bijna alle kinderen hebben het geld opgehaald bij hun sponsoren en ingeleverd op
school. De tussenstand is € 2088,65
Ik hoop dat we na de voorjaarsvakantie het uiteindelijke bedrag weten.
Lezen met leerlingen groep 3
De leerlingen van groep 3 zijn zeer enthousiast bij het leren lezen. Ze werken nu ook
met het programma BOUW op de computer. Daar kunnen we nog wel wat extra
begeleiding bij gebruiken. Het is erg leuk om te doen, niet moeilijk en vooral zeer
goed voor de kinderen. Als u het leuk vindt om te helpen, laat het even weten op
school.

GROEI

VOORJAARSVAKANTIE

ACTIVITEITEN
KOM OOK ZWEMMEN
EN SPRINGEN IN DE
VOORJAARSVAKANTIE!
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WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019

Wedstrijdbad vol met attracties!

Let´s jump!

ZWEMFESTIJN

SPRINGKUSSENFESTIJN

Leeftijd 6 - 12 jaar
13.00 - 16.00 uur

Leeftijd 4 - 12 jaar
11.00 - 14.00 uur

Zwembad Kerkpolder
Kerkpolderweg 1
2625 EB Delft
€3,- per kind

Sporthal Kerkpolder
Kerkpolderweg 14
2625 EB Delft
€2,- per kind
Zwemdip
lo
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!
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MEER INFORMATIE
Heeft u vragen over de
vakantieactiviteiten of wilt
u meer informatie neem
dan contact op met de
buurtsportcoach!

Sjors Grasman:

06 536 099 63
s.grasman@haaglandenbeweegt.nl

Natasja de Vroome:

06 426 504 81
n.devroome@haaglandenbeweegt.nl

