
  

TITUS BRANDSMASCHOOL DELFT INFORMATIEBRIEF Jaargang 6. NO 4. december 2022 

TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

• Sintviering 

• 1 etui mee naar school 

• 7e leerpower 

• gratis lid worden van de bibliotheek 

• Adventvieringen 

• even voorstellen: MR-voorzitter, nieuwe leden gezocht 

 

Beste ouders,  

December, de maand vol festiviteiten en leuke activiteiten op school is begonnen. Ik las nog even terug hoe 

we het vorig jaar allemaal hadden georganiseerd en dat zag er iets anders uit! Met allerlei corona-

maatregelen hebben we toen met veel kunst- en vliegwerk nog wel iets kunnen vieren, maar dit jaar wordt 

het weer als vanouds gezellig. In deze Titustaal, maar ook op de agenda in Social Schools en via de 

berichten van de juffen wordt u geïnformeerd over al deze activiteiten.  

Namens het hele team van onze school wens ik u een mooie decembermaand! 

 

Met vriendelijke groet, 

Maurice 

Altijd fijn, 

rommelpieten!!! 



  

  

Sinterklaasfeest 
De voorbereidingen voor het grote Sintfeest zijn al weken in volle gang en er is met 
name in de onderbouw groepen al veel gebeurd (zinken van de boot, nieuwe naam 
Stoomboot…..) Ook in de bovenbouw groepen wordt er nog steeds met veel plezier 
naar het Sinterklaasjournaal gekeken.  
Op 5 december verwachten we Sinterklaas rond 8.30 uur op school, ouders mogen 
natuurlijk op de speelplaats blijven meekijken of hij ook wel echt komt! 
Daarna gaan de kinderen in hun eigen groep feest vieren. Sinterklaas komt bij 
iedereen even langs. 
 
1 etui mee naar school 
We zien dat kinderen steeds meer spullen mee naar school nemen. Dat gaat van 
gelpennen in allerlei kleuren tot stapels stiften en zelfs elektrische gummen (echt 
waar!) Natuurlijk is het leuk om iets mee te nemen, maar we hebben de volgende 
afspraak: in groep 3 krijgen de kinderen een etui, die mag gevuld zijn met spullen 
school en eigen spulletjes. Alles wat daar niet in past, moet mee naar huis. Als een 
etui stuk gaat, mogen de kinderen ook een eigene tui meenemen, maar die moet 
wel passen in de la.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Gratis lid worden van de bibliotheek 
Wist u dat u gratis boeken kunt lenen bij de bibliotheek voor kinderen onder de 17 
jaar? Via onderstaande link kunt u uw kind(eren) inschrijven. Naast boeken kunt 
ook tijdschriften lenen en zelfs spelletjes. Of E-books lezen, luisterboeken, digitale 
prentenboeken laten voorlezen, het kan allemaal. 
gratisjeugd (dok.info) 
 
 

Leren Zichtbaar Maken 

In de leerlingenraad en 

binnen ons team zijn we 

gestart met de zoektocht 

naar een 7e leerpower. Wat 

heb je nodig om uit de 

leerkuil te komen?  

Het is grappig om te zien dat 

de leerlingen vaak begonnen 

met een dier en een naam. 

We gaan ze er nu op attent 

maken dat ze eerste een 

vaardigheid moeten kiezen 

(oefenen, samenvatten, 

goed lezen….) en daar een 

dier aan moeten koppelen. 

De leerlingen van de 

leerlingenraad weten nu ook 

wat een alliteratie is       

Harry de Hond 

Pascal de Poes 

Cara de Capibara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

5-12 Sinterklaasfeest 

6-12 alle leerlingen hoeven pas om 9.30 uur op school te  

zijn 

6-12 speelgoedochtend groepen 1-2  

6-12 kunstlessen in groep 5a en 5b (13 en 20 dec. ook) 

13-12 adventviering 1 

14-12 les bureau Halt over vuurwerk (groepen 7 en 8) 

15-12 adventviering 2 

20-12 adventviering 3 

21-12 adventviering 4 in de kerk van Den Hoorn 

22-12 leerlingen om 12.00 uur vrijdag 

22-12 om 17.45 uur kerstdiner op school 

23-12 alle leerlingen 12.00 uur vrij, start kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dok.info/gratisjeugd.html


 

 Adventvieringen 
Een aantal weken voor de kerst vieren we op school altijd advent. Stapje voor stapje 
komen we dichter bij het kerstfeest. Bij de adventvieringen luisteren we naar 
verhalen, zingen we met elkaar én steken we altijd een kaarsje aan. Bij de 4e kaars is 
het kerst! Dit jaar is heel speciaal, want we vieren de laatste adventviering in de 
kerk in Den Hoorn. U hoort hier nog meer over via de kerstwerkgroep.  
Voor nu: woensdag 21 december, laatste adventviering in de kerk, donderdag  22 
december 12.00 uur alle leerlingen vrij, donderdag 22 december vanaf 17.45 uur 
kerstdiner op school, vrijdag 23 december 12.00 uur start kerstvakantie.  
 
Even voorstellen – MR voorzitter 
Mijn naam is Rebekka van Laar-Schenkeveld, moeder van Celine (groep 5B) en sinds 
begin dit schooljaar voorzitter van de MR.  
Eind 2020 reageerde ik op een vacature van de MR. Vanwege het grote animo op 
die vacature werd besloten een klankbordgroep op te richten waarin ik plaats nam. 
De MR bestaat uit 6 leden met stemrecht: 3 leerkrachten en 3 ouders. In de 
klankbordgroep van de Oudergeleding praat je onder andere mee over verbetering 
van het onderwijs, leermethodes en het schoolplan. 
Eind vorig schooljaar kwam de functie voorzitter van de MR vrij en heb ik mij 
verkiesbaar gesteld. Ik kijk er naar uit de komende 3 schooljaren deze functie met 
veel plezier te vervullen. De MR behartigt de belangen van leerlingen, ouders en 
personeel. We denken mee met de directie van de Titus Brandsmaschool en leveren 
daarmee een bijdrage aan onze goede school. 
Mocht je vragen hebben aan de MR of interesse om aan te sluiten bij de 
klankbordgroep, dan kun je mij bereiken via: mr@titusbrandsmadelft.nl 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


