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TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

• Opbrengsten studiedag 

• Zomerleesboeken 

• Adventvieringen 

• Kerstontbijt 

 

 Beste ouders,  

Op dit moment is het Sinterklaasfeest in volle gang. Het is gezellig, met leuke surprises, pepernoten en zelfs 

twee Pieten op het dak. We houden rekening met de Corona-regels, afstand tot Sint en de Pieten geven wel 

‘high-fives’, maar dan met een vliegenmepper met een handje erop. 

 

Normaliter stuur ik u de Titustaal altijd op de eerste van de maand, maar de afgelopen week was wat 

hectisch      . Door een paar positief geteste leerlingen hadden we vooral in groep 8 wat organisatorische 

uitdagingen. We hebben veel kinderen van andere groepen ook naar huis moeten sturen als gevolg van het 

aangescherpte beleid. Dat beleid is al weer aangepast: als je nu milde klachten hebt (snottebel, licht 

verkouden) dan is een zelftest ook goed om te bepalen of je besmet bent of niet. Dat scheelt voor u als 

ouder een hoop geregel, want de GGD was moeilijk te bereiken. Voor kinderen in quarantaine geldt nog 

steeds dat een GGD-test is vereist. Zo zullen we voorlopig nog wel even druk zijn met Corona, maar we 

maken er met elkaar het beste van. 

Ik wens u via deze weg alvast een fijne pakjesavond als u die viert en ook fijne feestdagen aan het einde van 

dit jaar. Op school passen we het kerstfeest ook wat aan, maar we laten het zeker niet voorbijgaan. Fijn 

feestdagen! 

 

Met feestelijke groet, Maurice. 

 



  

 

Opbrengsten studiedag 
Op vrijdag 12 november hebben we met het gehele team van onze school een 
studiedag gevolgd over een nieuwe benadering van begrijpend lezen: close reading. 
Alle leerkrachten hebben een digitale cursus gevolgd en die hebben we met elkaar 
besproken. Close reading houdt in dat je een tekst meerdere keren leest, met 
steeds een andere leesopdracht. Daardoor kan je de inhoud van de tekst steeds 
beter begrijpen. 
Verder hebben we doorgenomen wat we aan ICT willen gaan aanbieden binnen de 
8 jaar dat kinderen bij ons op school zitten. Van kleuters tot en met groep 8, van het 
‘aan-knopje’ tot complete powerpoint-presentaties! 
 
Zomerleesboeken 
Ik kreeg vanuit DOK het bericht dat er op zowel de Delftse Dalton als bij de Titus 
Brandsma ongeveer nog 45 boeken van het Zomerlezen missen. Kunt u thuis kijken 
of u nog boeken heeft liggen, die terug naar DOK moeten. Het is wel zo netjes dat al 
deze boeken terugkomen. 
 
Adventvieringen 
Bij het aftellen naar de kerstdagen vieren we op school altijd adventvieringen. We 
komen dan met een aantal groepen bijeen en luisteren naar een verhaal, zingen een 
lied en praten over wat kerstmis nou eigenlijk echt betekent. Deze vieringen zullen 
we moeten aanpassen, want we willen niet met een paar groepen in een bomvolle 
aula zitten. Daar gaan we iets op verzinnen.  
 

 
 
 
Kerstontbijt 
Een traditie op de Titus is het Kerstdiner dat we altijd voor alle groepen 
organiseren. Gezien de huidige maatregelen en de besmettingen op scholen  is een 
avond met veel eten niet verstandig. Maar niets doen aan het Kerstfeest is ook geen 
optie natuurlijk. We gaan dit jaar met alle kinderen ontbijten op donderdag 23 
december. Dit ontbijt wordt volledig  door de ouderraad en een paar juffen 
geregeld, maar daarover krijgt u tegen die tijd meer informatie. Dat het gezellig 
wordt, dat staat nu al vast! 

Leren Zichtbaar Maken 

We hebben verschillende 

scholen al ‘warm’ gemaakt 

voor Leren Zichtbaar Maken. 

Scholen zijn bij ons komen 

kijken en waren zo 

enthousiast dat ze er zelf ook 

mee aan de slag gingen.  

In januari komt er zelfs een 

school uit het Oosten van 

het land om te kijken hoe wij 

omgaan met LZM. We 

krijgen bijna landelijke 

bekendheid       

 

 

 

 

 

Ouderraad 

De maand december is voor 

de ouderraad een drukke 

periode. Zij helpen de school 

enorm door heel veel te 

organiseren rond het 

Sinterklaasfeest en het 

Kerstfeest, Namens alles 

kinderen en ons team:  

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

2-12 workshop DOK groepen 3a en 3b 

3-12 Sinterklaasviering 

6-12 speelgoedochtend groepen 1-2 

6-12 MR-vergadering 

14-12 start adventvieringen  

23-12 kerstontbijt voor alle leerlingen 

 

 


