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Kalender
Ma 25 feb. – do 28 feb.:
Do 28 feb. 10.00-12.00 uur:
Vrijdag 1 maart:
Ma 4 mrt – vrij 8 mrt:
Ma 1 mrt:
Ma 1 april:
Di 19 mrt:
Vrij 29 mrt:

Reflectieweek: les tot 12.15 uur + ouder/kindgesprekken
Schaatsen met alle leerlingen!!
Vrije dag – start vakantie
Voorjaarsvakantie
Officiële start periode 3 – gedeeltelijk nieuw rooster
Start geheel nieuw rooster
SOVOT-dag personeel: leerlingen vrij
Studiedag team TTV: leerlingen vrij
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Belangrijke info
Team TTV – uitbreiding + praktijklessen!
Wat zijn we onlangs geschrokken van het bericht over onze collega Stef Staps, mentor klas 1A. Ruim 2,5 week heeft hij in het
ziekenhuis gelegen met de onzekerheid over het functioneren van zijn hart. Sinds vrijdag 22 februari is Stef gelukkig weer thuis,
met medicatie en een hartrevalidatie in het vooruitzicht. Nu kan hij gaan werken aan zijn herstel en hopen we hem over een tijdje
weer terug te zien bij de TTV.
Al eerder zijn we op zoek gegaan naar een extra collega voor het team TTV. Deze persoon hebben wij gevonden in de vorm van
Kim de Louw. Kim is al een aantal keer op school geweest en heeft zich al voorgesteld aan alle klassen. Kim zal op 1 april starten
en gaat werken op de dinsdag, woensdag en vrijdag. Zij zal o.a. de vakken Nederlands, wiskunde, rekenen en M&N gaan geven.
Voor periode 3 hebben we ook twee praktijkdocenten aangetrokken. De leerlingen gaan één keer in de week een blokuur
techniek krijgen van Harrie Wassink. Daarnaast gaan de klassen wekelijks de keuken in onder begeleiding van een docent
consumptief: Joost Trommelen.
Vervanging Stef Staps
Omdat het herstel van Stef enige tijd nodig heeft, hebben we een aantal zaken aangepast en geregeld. Niels Hassink neemt na de
vakantie het mentoraat voor klas 1A op zich. Het mentoraat dat Niels eerst deed (klas 2A) zal worden overgenomen door Jessie
Wouters (nu nog samen met Renske mentor van klas 1B). Joost Trommelen (docent consumptief) zal per 11 maart (na de
carnavalsvakantie) een deel van de vervanging van Stef op zich nemen (verschillende vakgebieden/lessen) en ook Kim de Louw zal
per 1 april een deel van deze vervanging gaan doen.
Rooster periode 3
Normaliter zouden we in periode 3 starten met een geheel nieuw rooster. Ditmaal zal dit gedeeltelijk zo zijn. Doordat Kim de Louw
1 april start bij de TTV (en niet op 11 maart; de start van periode 3), zal het rooster na de derde week van periode 3 geheel
definitief worden.
Alle leerlingen van klas 2 zullen in periode 3 één dag in de week gaan wennen/oefenen op hun thuisschool – we starten hiermee
op de maandagen. Meteen na de voorjaarsvakantie zullen ze hun eerste dag gaan beleven!
Materiaal
We merken de laatste tijd dat leerlingen de les soms niet goed mee kunnen doen, doordat ze geen potlood, pen, schrift o.i.d. bij
zich hebben. Zou u er samen met uw kind voor willen zorgen dat het lijstje, zoals we het begin dit jaar hebben doorgegeven weer
compleet is? Wanneer leerlingen geen gradenboog meer hebben – deze zat bij het boek van wiskunde – kunnen ze een nieuwe
kopen bij de docent waar ze wiskunde van hebben (2,50 euro).
 agenda en een map, liefst met lijntjespapier en tabbladen
 voor elk vak een groot schrift (voor rekenen / wiskunde een groot schrift met grote ruit)
 etui gevuld met blauwe pen, rode pen, zwarte pen, gum, potlood, puntenslijper,
geodriehoek, markers, passer
 rekenmachine (Casio FX 82 MS – ISBN 4971850189046)
 kleurpotloden / stiften
 gymspullen: zwarte broek, wit shirt en sportschoenen voor binnen (in gymtas)
Ouderinformatie-avond en Open (mid)Dag TTV
We blikken terug op een geslaagde ouderinformatie-avond (di 5 feb.) en Open (mid)Dag (vrij 15 feb). Fijn dat we leerlingen en
ouder(s)/verzorger(s) van groep 7 en 8 van de basisschool dit schooljaar kunnen laten zien wat de TTV is en voor wie het mogelijk
een goede en fijne plek kan zijn.

Actualiteiten
Ouder/kind-gesprekken
Deze week vinden de tweede officiële ouder/kind-gesprekken
plaats. Goed om elkaar weer te zien en samen te bespreken wat
goed gaat en waar uw zoon/dochter de komende periode aan
wil gaan werken.
Schaatsen
Donderdag 28 februari gaan we met alle leerlingen schaatsen bij
de Ireen Wüstbaan in Stappegoor, Tilburg. Rond 9.30 uur
fietsen we vanuit school met de leerlingen die kant op.
Leerlingen die eigen schaatsen hebben; graag meenemen! Voor
de leerlingen zonder schaatsen worden deze gehuurd. We
schaatsen tot 12.00 uur waarna de leerlingen vanuit daar
zelfstandig naar huis mogen fietsen. Wanneer nodig/wenselijk
kan een aantal leerlingen ook met de docenten mee terug
fietsen naar de TTV. Wie langer wil blijven, mag dat mits er
toestemming is van thuis (even doorgeven aan de mentor).
Ouder(s)/verzorger(s) gevraagd!
Komend project gaat over loopbaanoriëntatie, beroepen en
stages – wij zijn op zoek naar ouders e.a. die iets willen komen
vertellen over hun studie of beroep. Vindt u dat leuk? Laat het
ons weten!

Trots op!!
De 10 leerlingen die
zo goed hebben
meegeholpen
tijdens de eerste
Open Dag bij de TTV!
(zie foto)

Twee leerlingen die
alle klassen een
(gast)les Pools
hebben gegeven!
Dobra robota!

De ontwikkeling van alle leerlingen – iedereen maakt
stappen. Dit zien we terug op de rapporten en de zgn.
sova- en stuva-lijsten. Hier zijn we trots op!

Wist je dat?








We deze periode gewerkt hebben aan het project gezondheid?
Er in de gymles gewerkt is aan kracht en conditie middels de eurofittest (foto’s) en de shuttle-run-test?
Een diëtiste een gastles over voeding is komen geven?
Mensen van RnewT – jongerenwerk een gastles over (alle vormen van) verslaving hebben gegeven?
Leerlingen in groepjes een spel rondom dit thema hebben bedacht en uitgevoerd?
We sinds kort een geveldoek en zuil met TTV-logo hebben op en bij het schoolgebouw (zie foto’s)?
Er een aantal leerlingen is die na de voorjaarsvakantie helemaal overstapt naar de eigen thuisschool? Wij wensen hen
veel plezier en alle goeds!!

