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Volgende week ‘open week’ brengen en halen
De week vóór de herfstvakantie (de week van 11 oktober) houden we een ‘open week’
Ouders zijn van 8.10 tot 8.30 uur en van 13.45 tot 14.00 uur van harte welkom in de
klas.
Tijdens het ochtendmoment zullen er zelfstandige activiteiten gepland zijn zoals: inloop /
leesmoment / weektaak. U kunt dan samen met uw kind iets doen of uw kind kan iets
vertellen aan u. In de middag kunt u na schooltijd in de klas even kijken met uw kind.

Week tegen pesten
Vorige week was het de nationale week tegen pesten. Dit jaar stond het thema 'buitensluiten
is uitgesloten' centraal. Wij zijn van mening dat iedereen erbij hoort en mee mag doen bij
ons op school. Wij hebben hier in alle klassen aandacht aan besteed, bijvoorbeeld door
prentenboeken, voorleesboeken en klasgesprekken.

Wij vinden het belangrijk om uit te dragen dat pestgedrag niet geaccepteerd wordt op de
Titus Brandsma. Wij hebben een aanpak tegen pesten en die brengen we graag bij u onder
de aandacht. U kunt deze vinden op de website van de school en als bijlage bij deze
nieuwsbrief. Mocht u merken aan uw kind dat hij/zij gepest wordt of vertelt over een
klasgenoot die het slachtoffer is van pestgedrag, bespreek dit dan met de leerkracht.

Schooldichter
Komende week komt de schooldichter bij ons op school! De creativiteit van de kinderen
wordt gebundeld en deze bundel kunt u kopen voor € 17,50. Zie voor meer informatie de
bijlage.

Onze school doet mee aan LTTRS!
Letters en cijfers zijn er in allerlei vormen. Je kunt ze lezen en schrijven.
Maar je kunt ze ook uitbeelden met handgebaren. Je kunt ze zelfs
voelen of spelen, als muziek. Letters en cijfers zijn overal om ons heen.
Maar ze zijn soms moeilijk te begrijpen.

Na de herfstvakantie gaan alle groepen op school aan de slag met het
project LTTRS. Er komen kisten op school met mooie materialen en
opdrachten. Die opdrachten maken de kinderen samen op school. Af en
toe is er ook een leuke opdracht voor thuis. In de groepen 1/2 kijken de kinderen samen met
hun ouders naar een bijzondere voorstelling op 25 oktober. Hierin leren ze dat sommige
dingen best lastig zijn, maar met oefenen en een beetje hulp lukt het zeker

Oudercommissie jaarvergadering
Woensdag 22 september was de jaarvergadering van de oudercommissie. Alle
oudercommissieleden waren aanwezig plus nog twee geïnteresseerde ouders. Het
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jaarverslag is doorlopen waarin alle activiteiten stonden die door de oudercommissie
georganiseerd waren. Hierna werd er een fotopresentatie aangezet waarin we echt even
terug konden kijken naar de activiteiten die toch nog door zijn gegaan het afgelopen
schooljaar, dat waren er gelukkig toch nog veel met aanpassingen in verband met de
coronaregels.

Het financieel jaarverslag is door de penningmeester gepresenteerd en deze is
goedgekeurd. Ook werd de begroting voor dit schooljaar gepresenteerd. We hebben een
kleine reserve overgehouden doordat er vorig schooljaar helaas ook een aantal activiteiten
niet door zijn gegaan. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om de ouderbijdrage voor dit
schooljaar wederom op €45,- te houden. Wel is het belangrijk dat iedereen de vrijwillige
bijdrage betaald. Immers we willen toch dat de activiteiten blijven bestaan?

Bij de oudercommissie hebben zich 2 nieuwe leden aangemeld. Hier zijn we heel blij mee.
Er is voor komend schooljaar een nieuwe penningmeester benoemd. Het bestuur bestaat nu
uit, voorzitter Jennifer Edens, secretaris Simone Bosma-van der Geest en penningmeester
Andrea Doodeman-van Hest. Naast dit bestuur zijn er op dit moment 3 extra
oudercommissieleden, Marion Scholtens, Danielle van Vilsteren en Sonja Makken. We
zouden het heel prettig vinden als we de groep nog wat groter kunnen maken en er nog
ouders bij ons aansluiten. Na afloop van dit schooljaar moeten we ook weer een nieuw
bestuur vormen omdat de voorzitter afscheid neemt.

Welke enthousiaste ouders komen onze oudercommissie versterken? We hebben jullie hulp
hard nodig om alle activiteiten voor onze kinderen te blijven organiseren, dus geef je op!
Spreek ons aan of stuur een email naar oc.rkbstitusbrandsma@gmail.com om je op te
geven of voor meer informatie.

Jarigen in oktober (zie volgende pagina)
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