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ALGEMEEN

Oss, 20 februari 2018

“Wij willen graag vooruit en gaan uitdagingen aan. “
Deze gouden regel staat de komende weken centraal. Als je vooruit wilt komen, moet je dingen
aanpakken die je nog niet kent. Ga ermee aan de slag en vraag hulp als dat nodig is. Daarna ben
je heel trots op jezelf als je iets nieuws hebt geleerd. Weer een uitdaging overwonnen en dus een
stap vooruit!
Schoolreis bij schoolbreed thema ‘Techniek’
Zoals al eerder met u is gecommuniceerd, starten we op 12 maart met het schoolbrede thema
‘Techniek’. Een periode van 5 weken waarin we ons met de hele school, maar ook per bouw, bezig
gaan houden met allerlei aspecten van het thema ‘Techniek’.
Tijdens dit thema willen we ook graag allerlei soorten techniek van buiten naar binnen halen, maar
ook andersom. En waar vind je meer techniek dan in een pretpark?! Vandaar dat we ervoor
hebben gekozen om op dinsdag 3 april 2018 een schoolreis te organiseren naar Toverland.
Tijdens dit schoolreisje krijgen alle bouwen ook nog een korte presentatie van een medewerker
over de techniek in dit pretpark.
We verwachten die dag alle kinderen gewoon om half 9 op school. Kort daarna zullen we per bus
vertrekken. De verwachting is dat we die dag rond half 5 weer terug bij school zullen zijn. Zoals
het er nu naar uitziet, hebben we alleen de hulp van onze klassenouders nodig. Dit wordt nog
verder met hen afgestemd door de OR.
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MEDEDELINGEN VAN DE MR

In onze laatste MR-vergadering stond onder andere het volgende
op de agenda:
- We hebben het MACON 2018 besproken en we hebben ermee
ingestemd.
- Het proces van sluiting de Sterrenschool is besproken.
- We oriënteren ons op professionalsering van de MR.
- We hebben onze instemming, met kanttekeningen, verleend aan
het Statuut en Reglement van de GMR.
Heeft u zaken die u bij ons onder de aandacht wilt brengen? Stuur
dan een mailtje naar mrelzeneind@skbo.nl
Met vriendelijke groet,
De MR: Erik, Niké, Mariël, Francien, Els en Cor.


MEDEDELINGEN ONDERBOUW

Nieuwe kleuters
We heten alle nieuwe kleuters die rondom deze periode instromen van harte welkom in onze
klassen! Heel knap om te zien dat de kinderen die al langer in onze groepen zitten, lesjes geven
aan de kinderen die nu starten. Daar zijn wij heel trots op! Kinderen leren door en met elkaar!
Leer mij ’t zelf te doen…..
Thema Kleding
Zoals al eerder is vermeld zijn we gestart met het thema Kleding. Voor dit project zijn we nog op
zoek naar bedrijfskleding. Ondertussen is er al kleding van verpleging, laborant en kok
aangeleverd. Fijn! Aan de hand van deze kleding praten we over de beroepen die daarbij horen,
van welke stof de kleding is gemaakt, wat de verschillen zijn tussen de verschillende
kledingstukken.
Daarnaast besteden we natuurlijk aandacht aan het aan- en uittrekken van kleding. Het is fijn (en
bevorderlijk voor de zelfredzaamheid) als u daar thuis ook aandacht aan besteedt en uw kind
zoveel mogelijk zelf leert/laat doen. U staat versteld van wat uw kind zelf al kan!
Spelletjesmiddag vrijdag 9 maart
Op vrijdag 9 maart willen we graag weer gezelschapsspelletjes gaan spelen. We zijn op zoek naar
ouders, opa’s en oma’s die deze middag van 12.45u-13.45u (let op; nieuw tijdstip!) een klein
groepje kinderen willen begeleiden. Van 13.45u- 14.15u spelen we aansluitend buiten. Wanneer u
komt helpen, bent u welkom om tijdens het buitenspelen mee te gaan zodat u niet 2x op en neer
hoeft te rijden om uw kind vervolgens weer om 14.30u op te komen halen. U kunt zich inschrijven
op de lijsten in de gang. Alvast dank voor uw hulp! Die dag mag uw kind een gezelschapsspelletje
mee naar school nemen (graag voorzien van naam). We zullen er zuinig mee omgaan!
Bezoek aan poppentheater Marag dinsdag 13 maart
Op dinsdag 13 maart zijn we uitgenodigd om met de onderbouw naar poppentheater Marag te
gaan. Dit keer speelt theatermaakster Irene Laros de voorstelling 'De Vis op het Droge'.
We zijn hiervoor op zoek naar ouders/verzorgers/opa’s/oma’s, etc. om de kinderen heen en terug
te vervoeren. Mocht u die middag beschikken over een auto, schrijf u dan in op de intekenlijst in
de gang van de onderbouw.
We willen graag om 12.30 vertrekken. Het zou fijn zijn als u om 12.15/12.20 op school kunt zijn.
De voorstelling duurt 50 minuten dus als u er voor zorgt er om 13.45u weer bij Marag te zijn dan
stappen wij weer bij u in .
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MEDEDELINGEN MIDDENBOUW

Groep 3/4
Rekenen
Voor de vakantie zijn er met groep 3 flitskaartjes van plus- en minsommen mee naar huis gegaan
om te oefenen (rode en groene vellen met sommen), hopelijk zijn jullie hier al hard mee aan de
slag gegaan, blijf dit ook goed oefenen!
Blijf ook goed oefenen met Zoem de Bij thuis, de juffen kunnen zien wie dit al heel goed doet!
Voor groep 4 is het belangrijk om de tafels te automatiseren (inoefenen). Dit kan op verschillende
manieren geoefend worden. In de klas wordt dit in onze rekenwerkboeken geoefend en hebben
we montessorimateriaal om mee te oefenen. Ook op de computer kunnen kinderen hiermee
oefenen.
Dit kan thuis ook op verschillende websites. B.v. http://tafels-oefenen.nl/ ,
http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tafels/, http://www.onlineklas.nl, etc.
Wekelijks vindt er in de klas een tafeltoets plaats. Dat ziet er zo uit:

De kinderen krijgen 2 minuten de tijd om de toets te maken en mogen maximaal 2 fouten maken.
Alles-in-1 thema
Alles-in-1 thema: Wanneer was dat? Dit is een geschiedenis thema.
We leren over de dino’s, ridders & kastelen, de tijd van toen en
piraten. De kinderen mogen materialen die passen binnen dit thema
van huis meenemen (Playmobil, dino’s, lego, etc.).
Tijdens het vorige thema hebben alle kinderen verteld over henzelf.
In dit thema zullen we daarop voortborduren. Zittend op de
vertelstoel vertellen de kinderen over een voorwerp van vroeger. Dit
kan zijn een oude telefoon, floppy, oude munten, kroontjespen,
oude klok, oud boek, etc. Ze mogen deze week dus een voorwerp
meebrengen van vroeger.
In dit thema komen ook de dagen van de week en de maanden van het jaar aan bod. Ze kunnen
dit thuis ook oefenen.


MEDEDELINGEN BOVENBOUW

Rapportmap / driehoeksgesprekken
Aanstaande vrijdag gaat het 2e verslag met alle leerlingen mee naar huis. Graag ontvangen wij,
indien dit nog niet gebeurd is, de rapportmap van uw kind (groep 7 én 8) zo spoedig mogelijk
weer op school!
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N.B. De driehoeksgesprekken die volgende week plaatsvinden, zijn alleen voor de leerlingen van
groep 7. Groep 8 heeft immers voor de carnavalsvakantie het onderwijskundig rapport en het
definitieve advies in het adviesgesprek te horen gekregen. Leerlingen van groep 7 krijgen bij het
2e verslag tevens de uitnodiging van het driehoeksgesprek mee naar huis.
Boomfeestdag groep 8
Op dinsdag 13 maart is het weer zover: de jaarlijkse Boomfeestdag, georganiseerd voor leerlingen
van groep 8. Ook dit jaar doen wij weer mee. De kinderen van groep 8 zullen onder begeleiding
van meneer Cor en juf Bregje deelnemen aan deze dag. Groep 7 werkt die dag gewoon op school.
Nadere informatie volgt nog. Belangrijk voor nu is vast:
- Zorg dat je op 13 maart op de fiets naar school komt.
- Zorg ervoor dat je op 13 maart kleding aanhebt die gemakkelijk zit én die vies mag
worden.
Aanmelden Voortgezet Onderwijs groep 8
Voor de vakantie hebben de kinderen van groep 8 hun definitieve advies en onderwijskundig
rapport ontvangen. Op naar de volgende stap: aanmelden op de middelbare school! Hopelijk
hebben jullie de afgelopen tijd genoeg gezien en geproefd van de middelbare scholen in Oss en
omgeving om een keus te kunnen maken. Graag vertellen wij jullie iets over de manier van
aanmelden op de nieuwe school:
- Vul voorafgaand aan de officiële aanmelding een online aanmeldformulier in. Deze zijn te
vinden op de website van de school naar keuze.
- Zorg ervoor dat je een uitdraai van dit digitaal aanmeldformulier uitprint en meeneemt naar
de officiële aanmelddagen.
- Op 7 en 8 maart 2018 kun je je gaan aanmelden op de school naar keuze. Zorg er dan
voor dat je de digitale aanmelding, het onderwijskundig rapport (van ons gekregen), een
kopie van het identiteitsbewijs en andere benodigde zaken (er staan lijstjes op de
aanmeldwebsites) meeneemt naar de aanmelding.
- Je kunt je alleen fysiek gaan aanmelden bij de school waar je ook de digitale aanmelding
hebt gedaan.
Lukt het niet of heb je nog vragen? Loop even bij één van de bovenbouwleerkrachten of juf Esther
(IB) binnen.
Verkeer groep 7
Ook voor groep 7 komen er spannende tijden aan. We gaan ons namelijk voorbereiden op het
theoretische en praktisch verkeersexamen. In de vorige editie van ’t Elzend hebben we al een
bericht geplaatst over de gewijzigde route van het praktisch verkeersexamen. Onze tip: ga deze
route vast met je ouders oefenen! Zo kom je niet voor verrassingen te staan tijdens het praktisch
verkeersexamen!
In de klas zullen we zeer binnenkort gaan starten met wekelijke lessen, waarbij we aandacht
besteden aan het leren van de verkeersregels en ons gaan voorbereiden op het theoretisch
verkeersexamen. Dit vindt dit jaar plaats op 5 april 2018. In de week erna, de week van 9
april, leggen de kinderen van groep 7 op een nog nader te bepalen datum het praktisch
verkeersexamen af. Nadere informatie volgt zeer zeker nog. Neem ook vast eens een kijkje op de
website examen.vvn.nl.

WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN!

Datum Naam
21-02 Hüseyin Zorlu
23-02 Olga Ruszkowska

Groep
OBA
BBC

Datum
06-03
06-03

Naam
Elise v.d. Heuvel
Aylin Karacan

Groep
OBC
OBA
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25-02
25-02
26-02
01-03
02-03
05-03
06-03


Dylan Sim
Angelina Hu
Wiep v. Rodijnen
Lisa v. Dijk
Mirte Bergsma
Diederik Driessen
Venna v. Iren

MBF
OBA
OBB
BBB
OBC
OBC
MBE

07-03
07-03
08-03
12-03
12-03
12-03
13-03

Dave v. Iren
Eline v.d. Zijden
Ana Paula de Kort
Jessica Eibrink Jansen
Dyevan Som
Aliana Cakal
Olivia Berkers

BBC
MBC
MBA
OBC
OBA
OBC
OBB

BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN

Beste ouders,

Oss, 14 februari 2018

Palmzondag is vanouds een dag dat kinderen Palmpaasstokken maken, in processie
ronddragen in de kerk en deze versierde palmpaasstokken brengen naar ouderen en zieken in
hun eigen omgeving.
Deze mooie traditie willen we in de Titus Brandsmaparochie weer oppakken door op zaterdag
24 maart om 18.30 uur een familieviering te houden waarin kinderen Palmpasen vieren.
Tijdens de viering wordt dan ook de betekenis van de symbolen van een palmpaasstok
uitgelegd.
Op zaterdagmiddag tussen 17.00 – 18.15 uur willen wij met de kinderen deze
palmpaasstokken maken in de St. Jozefkerk. Voor stokken in kruisvorm, broodhaantjes en
palmtakken wordt gezorgd. Uw kind kan een stok versieren met fruit en snoep dat het zelf
meebrengt. Om halfzeven begint de viering waarin de processie of optocht gehouden wordt.
Ter afsluiting van de viering lopen we nogmaals door de kerk. Voordat de viering om halfzeven
begint krijgen de kinderen iets te eten aangeboden door de werkgroep Familieviering.
Mocht u zelf met uw kind thuis een palmpaasstok maken, dan bent u met uw kind van harte
welkom in de viering.
Om het aantal stokken en haantjes te bestellen voor de stokken die in de kerk gemaakt
worden, willen we graag weten hoeveel kinderen deelnemen. Daarom is het nodig uw
kind(eren) op te geven voor deze activiteit.
Dit kunt u doen door onderstaand strookje voor 17 maart in te vullen en te mailen naar
pastor.buitendijk@tb-parochie.nl of op te sturen naar Titus Brandsmaparochie t.a.v. werkgroep
Familieviering, Oude Molenstraat 8, 5342 GC Oss.
Met hartelijke groet,
Werkgroep Familieviering

Naam van het kind(eren):
Adres en postcode:
Mailadres van ouders/verzorgers:
Telefoonnummer:
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Om u een idee te geven van zo’n palmpaasstok:

