
  

TITUS BRANDSMASCHOOL DELFT INFORMATIEBRIEF Jaargang 4. NO 10. juni-juli 2021 

TITUSTAAL 
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• Musical/kamp groep 8 

• Jaarplanner 

• Doorschuifochtend 

• Zomervakantie 

 

Beste ouders,  

De laatste Titustaal van dit schooljaar. Een bewogen en gedenkwaardig schooljaar dekt de lading volgens 

mij aardig. De school was weken dicht en via een computerscherm les geven en krijgen was voor iedereen 

weer aanpassen. We hebben er met z’n allen, leerlingen, leerkrachten en ouders toch wat van gemaakt; 

leerlingen hebben over het algemeen hard gewerkt thuis en daarmee lijken de achterstanden mee te 

vallen. Na het afnemen van de E-toetsen (E = einde schooljaar) in juni weten we daar meer over. 

De leerkrachten hebben heel goed werk afgeleverd; zij hadden hun online lessen of werkjes snel en goed 

klaar en konden de leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen. De ouders hebben goed meegedacht en 

kwamen met constructieve ideeën en reageerden begripvol als zaken anders liepen dan anders. En zo 

sluiten we in de komende weken het schooljaar 20-21 af. Deze weken staan bol van de activiteiten; 

juffendag, afscheid, musical en nog veel meer. Normaal sluit ik dan af met: Ik hoop u allen nog te zien in de 

komende weken… Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar ik hoop dan in ieder geval dat we in en na de 

zomervakantie weer een ‘beetje normaal’ kunnen doen. Ondanks alles alvast een heel fijne vakantie, wij 

gaan de laatste weken op school nog even knallen en daarna een paar weken rust! We zijn al volop aan het 

voorbereiden voor komend schooljaar. Meer hierover in deze Titustaal. 

 



  

  

Pensioen juf Yvette 
Aan het eind van dit schooljaar gaat onze collega Yvette met pensioen. Zij is al jaren 
een zeer gewaardeerde collega op de Titus, eerst als groepsleerkracht en daarna als 
onderwijsassistente. Wij zullen op gepaste wijze feestelijk afscheid nemen van 
Yvette en wensen haar nu alvast een fijne tijd! Bedankt voor alles wat je voor onze 
leerlingen hebt gedaan! 

 

Subsidie voor onderwijs 
Misschien heeft u het gehoord; het onderwijs krijgt extra financiering om de 
gevolgen van de schoolsluiting zoveel mogelijk op te lossen. Op onze school gaan 
we dat voornamelijk inzetten voor extra personeel. Meer juffen, meer handen in en 
buiten de groepen. Zo kunnen we kinderen individueel en in groepjes extra 
aandacht geven. 

E-toetsen-rapporten 
Op het eind van ieder schooljaar toetsen we de kinderen van de groepen 3 t/m 7. 
We zullen dat deze keer zo laat mogelijk in het schooljaar doen. Door de 
schoolsluiting hebben we de M-toetsen (midden schooljaar) wat later gedaan dan 

Leren Zichtbaar Maken 

Bij de leerpower staat Reza 

de Reiger centraal in de 

maand juni. Zoals bekend 

kunnen reigers zich heel 

goed concentreren en dat is 

bij Reza zeker het geval. Hij 

(of is het een zij) laat zich 

niet afleiden en komt zo tot 

de beste vangst; een lekker 

visje. 

We leren de kinderen dat je 

je echt goed moet 

concentreren als je goede 

resultaten wilt halen. We 

lezen het verhaal van Reza 

nog eens voor en gebruiken 

onderstaande taal/vragen 

om de kinderen te leren wat 

concentreren is: 

• Ben je met je eigen werk 

bezig? 

• Let helemaal op jezelf 

• Maak een bubbel om je 

heen waarin je helemaal 

niets om je heen hoort 

• Focus op je eigen werk, 

sta je aan om te leren? 

• Als het stil is, kan je veel 

beter concentreren 

• Laat je niet afleiden, je 

blijft naar je werk kijken 

• Zorg ervoor dat andere 

zich ook kunnen 

concentreren 

• Denk aan het doel, wat 

wil je leren? 

• Als je je concentreert 
kom je makkelijker uit de 
leerkuil 

 

BELANGRIJKE DATA: 

7-6 MR-vergadering 

11-6  speelgoedochtend groep 1-2 

18-6 kledinginzameling 

20-6 vaderdag 

21-6 deze week vooradviesgesprekken groepen 7 

24-6 schoolreisje groepen 1-2 

28-6 start feestweek groep 8 (i.p.v. kamp) 

28-6 groepsindeling schooljaar 21-22 wordt bekend 

gemaakt  

29-6 online ouderavond over de groepsindeling 

30-6 schoolreisje groepen 3 t/m 7 

 

2-7 Rapporten mee met de leerlingen 

7-7 bedankmiddag voor ouders gaat niet door 

9-7 speelgoedochtend groepen 1-2 

12-7  afscheidsavond groep 8 (voor helft van ouders) 

13-7 afscheid groep 8 (andere helft ouders) 

14-7 laatste schooldag groep 8 

15-7 doorschuifochtend (11.00 – 11.45) 

16-7  ‘afscheid’ groep 2 leerlingen 

16-7 alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

 

 

 

 



 

  
normaal. We moeten de E-toetsen niet te kort op de M-toetsen plannen, anders is er te weinig tijd om goed de 
groei te kunnen meten. De resultaten krijgt u in de rapporten te lezen. 

Groepsindeling 
Op 28 juni maken we de groepsindeling voor volgend schooljaar bekend. U krijgt een bericht via Social Schools. Op 
dinsdag 29 juni is er een online ouderavond om eventuele vragen te stellen over de indeling. Vragen over 
individuele kinderen kunnen beter 1 op 1 worden besproken met de juf of met mij (Maurice). 

Jaarplanner 
We zijn volop bezig met de planning van komend schooljaar. Binnenkort start ik met het plannen in de agenda van 
Social Schools. U weet dan alvast een aantal activiteiten (studiedagen, vakanties, rapportgesprekken….) voor het 
komende jaar en u kunt deze overnemen in uw eigen agenda. U kunt de agenda van school ook ‘downloaden’ in 
uw eigen digitale agenda, snel en handig! 

Doorschuifochtend 
Donderdagochtend 15 juli gaan de kinderen alvast een klein uurtje naar hun juf(fen) van volgend schooljaar. Van 
11.00 tot 11.45 uur zullen ook de nieuwe leerlingen van andere scholen langskomen. 

Nieuws van de Papaver 
De Papaver gaat een leuke actie organiseren; wat kunnen kinderen zelf doen in hun eigen huis aan klimaatacties. 
Ze kunnen er zelfs prijzen mee winnen. De Papaver werkt daarvoor samen met Reinier de Graaf Ziekenhuis, De 
Rabobank en het Science Center Delft. 

Doel: Het uiteindelijke doel is natuurlijk om inwoners meer te betrekken bij de energietransitie. Dus hoe we de 
komende jaren de overstap gaan maken van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool naar duurzame, 
schone energiebronnen zoals zon en wind. Een complexe opgave waar we vooral ook kinderen en jongeren bij 
willen betrekken. Het gaat tenslotte over hun toekomst! 

De opdracht: Waar bespaar jij energie in huis? Maak een foto van hoe jij in huis afval scheidt. Waar wek jij jullie 
eigen benodigde energie op? Iedereen draagt op zijn manier bij aan een duurzame toekomst. Inspireer anderen 
met hoe zij dat kunnen doen en deel dat via een originele foto. 

https://www.015duurzaam.info/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.015duurzaam.info/


 

   Beste ouders, 
Ook in deze tijd zet de OR zich in om leuke en gezellige momenten te creëren voor de 
kinderen op school en bij te dragen aan activiteiten die wel mogelijk zijn. Zo heeft de 
OR gezorgd voor wat lekkers als welkom na de tweede schoolsluiting. En ook het 
paasontbijt werd door hen verzorgd en niet te vergeten de ijsjes met de sportdag. 
  
We zijn op zoek naar versterking. Naar mensen die zich willen inzetten voor 
activiteiten op school en daar af en toe wat tijd voor willen vrijmaken. Wij merken 
als OR-leden dat het leuk is wat meer betrokken te zijn bij school via het bijdragen 
aan verschillende activiteiten en van onze kinderen horen we terug dat zij het leuk 
vinden dat hun ouder `meedoet’ en deelgenoot is van wat er op school gebeurd. 
Hoe meer leden we hebben, hoe meer er mogelijk is voor de kinderen. 
We zouden ontzettend blij zijn wanneer u zich wilt aanmelden, dat kan via Maurice 
via titusbrandsma@laurentiusstichting.nl. Hij zal u in contact brengen met Kirsten de 
Groot de voorzitter van de OR. Uw inzet wordt zeer gewaardeerd. En hopelijk tot 
ziens. 
  
Groeten van de Ouderraad van Titus 
 

Zomervakantie 
Het klinkt nog ver weg, maar we dromen alvast een beetje van de zomervakantie. 
Deze zal tot en met zondag 27 augustus duren. Maandag 30 augustus starten we 
met het schooljaar 21-22. 

 

Musical/kamp groep 8 
Het is heel spijtig, maar we 
hebben er voor moeten 
kiezen om het schoolkamp 
voor groep 8 niet door te 
laten gaan. We durven het 
op dit moment nog niet aan 
aangezien de kans er nog 
steeds is dat kinderen en 
collega’s elkaar kunnen 
besmetten. We organiseren 
wel een heel leuke 
feestweek voor deze groep 
én ze zijn hard bezig om een 
gave musical in te studeren. 
Deze zullen ze op twee 
avonden organiseren om zo 
de ouders te kunnen 
verdelen. Groep 8 zal de 
musical ook opvoeren voor 
de groepen 5 t/m 7. Als er 
een broertjes of zusje in de 
lagere groepen zit, mag 
hij/zij ook meekijken. 
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