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Beste ouders, 

Nog een paar dagen en dan zit het schooljaar 19-20 er op. Een schooljaar dat we niet snel zullen vergeten. 

Het lijkt zo lang geleden, maar 3 maanden geleden lag alles in één keer plat en ging onze school dicht. 

Gelukkig hebben we de afgelopen weken redelijk normaal de school kunnen draaien en hopelijk gaan we 

daar na de zomervakantie lekker mee door. Ik hoop velen van u nog te zien op de speelplaats of bij een 

afscheidsmoment (bijvoorbeeld groep 8 en oudste kleuters) en als dat niet het geval is, wens ik u een 

welverdiende vakantie. Tot 31 augustus! 



  

Corona en thuisonderwijs 
We sluiten een bijzonder schooljaar af. Een schooljaar waarin u als ouders plotseling 
een belangrijke rol speelde in het onderwijs van uw kind(eren). Ik ben trots op de 
manier waarop we dat met z’n allen hebben ingevuld. We hebben als team veel 
complimenten gekregen, maar die verdient u als ouder ook! De manier waarop 
school en ouders hebben samengewerkt om er het beste van te maken, verdient 
wat mij betreft een grote pluim.  
 
Doorschuifochtend  
Op donderdag 16 juli gaan de leerlingen alvast een uurtje wennen bij hun nieuwe 
juf van volgend schooljaar. Om 11.00 uur gaan ze naar het lokaal waar die juf nu 
lesgeeft, dat hoeft nog niet het lokaal te zijn waar ze volgend jaar zitten. In de 
schoolgids, op de laatste pagina’s, staat de plattegrond met daarop de 
groepsindeling van komend schooljaar. Deze (digitale) schoolgids ontvangt u 
binnenkort.  

 
 

Nee, zo schuiven we niet door! 
 
 

Leren Zichtbaar Maken 

In de projectweek van 

september gaan we iets heel 

gaafs en nieuws aanbieden 

aan de kinderen. 

De kinderen leren 

leerpowers om uit de leerkuil 

te komen. Eén zo’n 

leerpower is bijvoorbeeld 

‘Kritisch zijn’. Als je je werk 

goed wilt doen, moet je 

kritisch zijn en  niet te snel 

denken dat je het al afhebt. 

Ook moet je kritisch zijn in 

het zoeken naar goede 

antwoorden. Goed nadenken 

en de juiste kiezen.  

Bij iedere leerpower hoort 

een dier, in dit geval de 

bever. In een verhaal leggen 

we uit waarom ‘Barry de 

Bever’ zo kritisch is en 

waarom hij daarom zijn werk 

goed doet. 

Zo leren de kinderen 6 

leerpowers! 

Het wordt vanaf 21 

september een geweldige 

projectweek, met leuke 

verhalen, gave activiteiten 

en heel veel plezier met 

elkaar. Het volledige 

programma krijgt u na de 

zomervakantie te horen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

2-7 oudste kleuters gaan wennen in groep 3 

6-7 feestweek groep 8 (i.p.v. kamp) 

7-7 oudste kleuters gaan wennen in groep 3 

8-7 rapporten mee met de leerlingen gr. 3 t/m 8 

8-7 juffendag groepen 1-2 (programma volgt) 

8-7  bedankmiddag ouders gaat niet door 

9-7  BBQ groep 8 op school, daarna een nachtspel en  

een nachtje slapen op school! 

10-7 groep 8 naar bioscoop Pathé 

10-7 speelgoedochtend groep 1-2 

10-7 open podium gaat niet door 

13-7 afscheidsavond groep 8 

14-7  alle groepen kijken de eindfilm van groep 8  

15-7  afscheid groep 8 op de speelplaats 

16-7  doorschuifochtend (11.00 – 12.00) 

17-7 ‘afscheid’ van de oudste kleuters  

17-7 laatste schooldag, alle kinderen om 12.00 uur vrij 

 

31-8 eerste schooldag nieuwe schooljaar  

 

 

 

 

 

 



 

Bedankmiddag ouders gaat niet door 
Ieder jaar organiseren we een middag om alle ouders die ons geholpen hebben, te bedanken. Dit jaar kunnen we 
iedereen wel bedanken en dat doen we dan ook. Niet op de manier zoals we dat normaal doen, maar hoe dan wel, 
dat blijft nog even een verrassing. 
 
Afsluiting schooljaar/start nieuwe schooljaar Vrijdag 17 juli zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij en dan start de 

zomervakantie. Op maandag 31 augustus verwachten wij iedereen weer terug. De jaarkalender staat klaar op 

social schools. U kunt deze overnemen in uw agenda (op papier), maar nog veel makkelijker is de agenda digitaal 

overnemen in uw eigen digitale agenda. Als u inlogt bij social schools klikt u bij de agenda op ‘abonneren’. De 

kalender staat ook nog op de website van de Titus. 

Schoolmelk stopt 

Vanaf komend schooljaar is er geen schoolmelk meer op onze school. Campina stopt met de kleine pakjes en we 

konden nog wel grote pakken melk krijgen. Die moesten dan worden uitgeschonken door de leerkracht. Dat gaan 

we niet doen, het kost teveel tijd en ik zie de bekertjes al over de tafels vliegen, net over een rekenschrift of 

taalboek…. 

Als uw kind nu schoolmelk drinkt, wordt u als het goed is nog door Campina geïnformeerd. 

Gesprek met bestuur 

Vorige week hebben we met een delegatie van school het jaarlijkse overleg gehad met het bestuur van de 

Laurentius Stichting. Terugfietsend van dit overleg overkwam ons toch wel een gevoel van trots! Het bestuur was 

zeer lovend over verschillende zaken op de Titus. De gemiddelde leerling-resultaten bij de toetsen waren ruim 

voldoende, financieel staan we er goed voor, de tevredenheid bij leerlingen, ouders en collega’s is hoog. Daarnaast 

was het bestuur zeer tevreden over de ontwikkelingen die we doormaken op het gebied van Leren Zichtbaar 

Maken. Ik heb verteld dat we mede door de zeer prettige samenwerking met ouders tot deze resultaten komen. Ik 

heb het gehele schoolteam ook hierover geïnformeerd, want zij verdienen zeker de complimenten. U zult 

begrijpen dat ik met een behoorlijk prettig gevoel de vakantie in ga…… 

Afscheid juf Ninja 

Juf Ninja heeft de afgelopen maanden op onze school verschillende collega’s vervangen. Aan deze periode is een 

einde gekomen. We bedanken Ninja voor haar inzet voor onze kinderen en haar rol als collega binnen ons team. 

Ninja, succes bij je verdere onderwijscarrière en misschien tot ziens! 

Oproep lid GMR 

De Titus Brandsmaschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). Als school behoren wij tot de Laurentius 

Stichting. Deze stichting heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Voor deze GMR zijn we op 

zoek naar iemand die de bijeenkomsten namens de Titus kan bijwonen. In de GMR wordt beleid van de Stichting 

besproken; beleid dat (in)direct dus ook invloed heeft op onze school. De GMR vergadert ongeveer 6x per jaar. 

Vindt u het leuk om namens de Titus lid te worden van de GMR, laat me (Maurice) dat weten, dan kunnen we 

overleggen over hoe het een en ander in zijn werk gaat. 

Afscheid groep 2 leerlingen 

De leerlingen die volgend jaar naar groep 3 gaan, nemen afscheid van hun kleutertijd. Dit jaar doen we het iets 

anders i.v.m. de corona-richtlijnen. Op vrijdag 17 juli om 10.30 uur gaan alle oudste kleuters naar buiten, naar de 

speelplaats. Om geen grote groepen ouders op het plein te krijgen, nodigen we u uit om rond het speelplein om 

het hek te staan met inachtneming van de 1,5 meter. Volgt u de instructies op van de juffen, dan maken we er een 

mooi ‘afscheid’ van.  

 

 

 


