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TITUSTAAL 

 

Foto's uit het bericht van Titus Brandsmaschool 

in Tijdlijnfoto's 

Foto taggen 

Opties 

Verzenden in Messenger 

Leuk 

OpmerkingDelen 

 

 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

 Opening schooljaar/nieuwjaarsreceptie 

 Personele wijzigingen 

 Delftpas 

 Kijkochtend 

 Taalgroepjes 

 Schoolfotograaf 

 Overblijf (TSO) 

 Woensdag – fruitdag 

 Doelen dit schooljaar 

 Starttijd school 

 Gymdagen 

 Luizen pluizen/luizenzakken 

 Rapporten terug 

 Schoolmelk 

 Oranje noodformulier 

 Toestemming foto’s maken 

 Kleedjesmarkt 

 

Beste ouders, 

Na een lange vakantie was het vandaag weer even wennen. De wekker zetten, op tijd alles klaar maken voor school 
en vooral weer aan heel veel dingen tegelijk denken. Maar als je dan al die stralende gezichten van de kinderen ziet, 
dan heb je er ook meteen weer zin in. Daar doen we het voor! Het gehele team van onze school gaat er voor zorgen 
dat de leerlingen een fijn schooljaar krijgen, waarin ze veel leren en ook veel plezier hebben. In onze schoolgids kunt 
u meer lezen over de speerpunten die we dit jaar hebben op school. Deze gids die u al toegezonden heeft gekregen, 
kunt u altijd vinden op de website www.titusbrandsmadelft.nl. In Social Schools kunt u de planning van dit schooljaar 
vinden. 

Een uitgebreide Titustaal; we willen u goed informeren over allerlei zaken zo aan het begin van het schooljaar. Veel 
leesplezier en om teleurstelling of verwarring te voorkomen, noteert u alle data goed?! 

 

https://www.facebook.com/titusbrandsmadelft/posts/1727980987499537
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1458943101069995&type=3
https://www.facebook.com/titusbrandsmadelft/photos/?tab=album&album_id=1458943101069995
https://www.facebook.com/titusbrandsmadelft/photos/?tab=album&album_id=1458943101069995
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=2&appid=2305272732&id=1727980657499570&p%5B0%5D=1727980657499570&sharer_type=message_only&feedback_source=17
https://www.facebook.com/titusbrandsmadelft/photos/?tab=album&album_id=1458943101069995
https://www.facebook.com/titusbrandsmadelft/photos/?tab=album&album_id=1458943101069995
https://www.facebook.com/titusbrandsmadelft/photos/?tab=album&album_id=1458943101069995
https://www.facebook.com/titusbrandsmadelft/?ref=nf&__tn__=%2Cd%3C%2AF-R&eid=ARCARUb55QKhO1F6QpyO00hztwHYc1M3wRP0cVdqmokxQyz5ioKviOulO5-iizdpQKFbfnYUCSya35UP&hc_ref=ARRYDu8E7RJ-3Kp2DiJ1u_iHkDv-gzHzbyFnTV7kwBMEPU91DHksDGX-mKVPoEPr_2g
https://www.facebook.com/titusbrandsmadelft/?ref=nf&__tn__=%2Cd%3C%2AF-R&eid=ARCARUb55QKhO1F6QpyO00hztwHYc1M3wRP0cVdqmokxQyz5ioKviOulO5-iizdpQKFbfnYUCSya35UP&hc_ref=ARRYDu8E7RJ-3Kp2DiJ1u_iHkDv-gzHzbyFnTV7kwBMEPU91DHksDGX-mKVPoEPr_2g


  

  

Nieuwjaarsreceptie/Kennismakingsgesprekken  
Een nieuwjaarsreceptie in september, zijn ze nou helemaal op de Titus?? Toch is het 
zo, we gaan woensdag 4 september officieel de start van het nieuwe schooljaar 
vieren. Om 11.45 uur bent u van harte welkom op het grote speelplein, de kinderen 
komen daar ook met hun leerkracht. Na de opening en natuurlijk het zingen van het 
schoollied, gaan alle ouders en kinderen naar hun klaslokaal. Daar wordt geproost 
op een mooi schooljaar met echte kinderchampagne! U krijgt informatie mee over 
o.a. de leerstof voor uw kind in dit schooljaar. Ook kunt u uw eerste vragen kwijt 
aan de leerkracht. Heeft u meerdere kinderen op onze school, dan kunt u de 
verschillende groepen gewoon binnenlopen. 

Om 12.30 uur sluiten we deze openingsmiddag af. Dat is dit schooljaar voor alle 
groepen de eindtijd op de woensdag. 
 

Om zowel ouders als de leerlingen goed te leren kennen organiseren we 
kennismakingsgesprekken in de groepen 3 t/m 8. Vanaf maandag 16 september 
starten we daarmee. De leerkrachten nodigen u uit via Social Schools. U heeft dan 
een gesprek van ongeveer 10 minuten met uw zoon/dochter er bij. Het gaat nog 
niet perse over het leren, maar veel meer over het welbevinden en misschien zelfs 
wel heel informeel over de vakantie o.i.d. Uiteraard kunt u wel belangrijke 
informatie doorgeven aan de leerkrachten over bijvoorbeeld gezondheid, 
medicijnen etc.. Dit kan ook al eerder, maar bij dit gesprek heeft u even de tijd om 
dit goed door te nemen met de leerkracht.  

Personele wijzigingen 
Lenja, Gloria (pensioen) en Juliette (ook pensioen) hebben onze school verlaten en 
daar hebben we gelukkig 3 nieuwe collega’s voor gevonden.  

Juf Machteld in groep 1-2a, Judith in groep 5 en Dorien in groep 7 zijn onze nieuwe 

Tegemoetkoming 
schoolkosten 2019-2020 

Is uw inkomen niet zo hoog 
en heeft u schoolgaande 
kinderen tussen de 4 en 17 
jaar? Dan kunt u een 
tegemoetkoming krijgen om 
schoolkosten en 
schoolspullen mee te 
betalen. De tegemoetkoming 
krijgt u via de Delftpas. 

De tegemoetkoming is er 
voor gezinnen met een 
gezamenlijk netto inkomen 
dat lager is dan € 1.510,- per 
maand. Als u hieraan 
voldoet, kunt u voor € 5,- 
een Delftpas kopen. Uw 
inwonende kinderen krijgen 
dan ieder een gratis Delftpas. 

Kinderen van 4 t/m 17 jaar 
die een gratis Delftpas 
hebben, krijgen de 
tegemoetkoming op hun pas 
bijgeschreven. Hiermee kunt 
u de ouderbijdrage op school 
betalen en bij deelnemende 
winkels schoolspullen 
aanschaffen. Via het 
nummer op de Delftpas kan 
school bij de gemeente voor 
u de ouderbijdrage 
aanvragen. De gemeente 
betaalt dan direct aan school 
uit. 

Wilt u meer informatie over 
de Delftpas en de 
tegemoetkoming in de 
schoolkosten kijk op 
www.delftpas.nl 

U ontvangt binnenkort de 
brief voor betaling van de 
ouderbijdrage. Als u een 
Delftpas heeft en voldoet 
aan de criteria, geeft u het 
pasnummer van uw 
kind(eren) dan door aan 
Dana van de administratie of 
aan de directeur, Maurice.  

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

3 september: luizencontrole (zie verderop) 

4 september: nieuwjaarsreceptie (zie verderop) 

6 september: speelgoedochtend groepen 1-2 

 

9 september: start Levelwerk 

9 september:  informatieavond groepen 3 en 8 (meer 

info volgt) 

12 september:  ouderraadvergadering (19.30 uur) 

16 september: start kennismakingsgesprekken met 

ouders en leerlingen (zie verderop) 

18 september:  kleedjesmarkt (zie verderop) 

18 september:  1e bijeenkomst leerlingenraad  

25 september:  start kinderpostzegelactie voor groep 7 

 

1 oktober:   Titustaal oktober wordt verstuurd 

1 oktober:  schoolfotograaf 

2 oktober:   start kinderboekenweek 

4 oktober:  kijkochtend groepen 1 t/m 8 (zie  

verderop) 



 

  aanwinsten. We zijn blij met deze enthousiaste collega’s en wensen ze veel plezier 
op onze school 

Kijkochtend 4 oktober 
Op deze vrijdagochtend kunt u als ouder een kijkje nemen in de groep van uw 
zoon/dochter. Om 8.30 uur starten we met de kijkles en rond 9.00 uur gaan de 
lessen door, maar dan zonder de ouders er bij.  

Taalgroepjes 
Juf Ingrid gaat dit schooljaar de taalgroepjes begeleiden; de leerlingen bij de 
kleuters die extra taalaanbod krijgen. Ze doet dat op de dinsdag- en 
donderdagochtend. 

TSO  
Als uw zoon/dochter op vaste dagen overblijft, komt u dan een TSO-formulier 
halen. Dit is bij Maurice te verkrijgen of via inschrijven TSO. BSO Het Klavertje 
verzorgt voor ons de voorschoolse, tussenschoolse (overblijf) en de naschoolse 
opvang. Op dit formulier kunt u ook aangeven of uw voor of na school opvang nodig 
heeft voor uw zoon/dochter. 
Een keertje overblijven kan ook; er hangen lijsten bij de ingangen van beide 
gebouwen waarop u kunt aantekenen dat uw zoon/dochter overblijft en u kunt dan 
€2,50 in een envelop doen. 

Woensdag – Fruitdag 
Vroeger was woensdag gehaktdag. Op onze school is de woensdag fruitdag. In 
plaats van koeken met veel suiker, eten we die dag allemaal fruit. Vanaf november 
krijgen we weer 3x per week gratis fruit. Tot die tijd gaan we er van uit dat alle 
ouders op woensdag fruit meegeven. 

Doelen dit jaar 
Ook dit schooljaar gaan we proberen op alle fronten ons onderwijs weer te 
verbeteren. Hieronder vindt u een aantal doelen voor 2019-2020. Meer hierover 
leest u in de schoolgids: 
- Leren Zichtbaar Maken, we gaan in de groepen de doelen voor taal en rekenen 
zichtbaar maken en laten de leerlingen nadenken over waar zij staan in het 
leerproces 
- We gaan veel aandacht besteden aan begrijpend luisteren en lezen in de 
onderbouw 
- We gaan in de groepen 4 t/m 8 voor rekenen werken met tablets. Dit heet 
Snappet.  

Starttijd school 
De lessen starten exact om 8.30 uur. Dat betekent het volgende : om 8.20 uur gaat 
de bel. Op dat moment gaan alle kinderen die er al zijn naar binnen. Ouders mogen 
mee naar binnen als ze dat willen. Om 8.29 uur gaat een tweede bel. Ouders 
verlaten de school en alle leerlingen moeten in de klas zijn. Om 8.30 uur starten de 
lessen. De deuren gaan dicht, kinderen die te laat zijn, zullen zich moeten melden 
bij hun juf of meester met de reden waarom zij te laat zijn. 

Als u als ouders nog iets korts te melden/vragen heeft, is daar in de ochtend tijd 
voor. Voor overige mededelingen/vragen heeft de leerkracht na 15.00 uur meer 
tijd. Bij de kleuters gaat geen bel, de leerkrachten openen de voordeur om 8.20 uur. 
De achterdeur blijft dicht. Ouders/kinderen die te laat komen, kunnen op de zijdeur 
van de klas kloppen, dan doet de juf daar open. Als de juf aangeeft dat de 
leesboekjes moeten worden opgeruimd, kunnen de ouders afscheid nemen. Ook bij 
de groepen 1-2 starten de lessen om 8.30 uur.  

Een keertje te laat komen kan altijd gebeuren. Kinderen (ouders?) die regelmatig te 
laat komen zullen we eerst uitnodigen voor een gesprek. Als dit niet leidt tot een 
verbetering zullen we genoodzaakt zijn, melding te maken bij de 
leerplichtambtenaar. 

Luizencontrole 
Na iedere vakantie wordt er door ouders op school altijd gecontroleerd op 

Schoolfotograaf 
Dinsdag 1 oktober komt de 
schoolfotograaf langs. Er 
worden pasfoto’s gemaakt, 
groepsfoto’s en natuurlijk 
ook de broer/zus foto’s. We 
zorgen er voor dat ze samen 
voor de lens van de fotograaf 
komen te zitten.  

Ook is het mogelijk om uw 
kind(eren), met een 
broertje/zusje onder de vier 
jaar, te vereeuwigen. U kan 
dan vanaf 15.00 uur op het 
hoofdgebouw komen. U 
haalt een volgnummer en 
dan gaat iedereen keurig om 
de beurt voor de camera. 
Iedereen naar de kapper, 
stropdas uit de kast, 
afspraken met dokters, 
tandartsen etc. niet op deze 
dag plannen en iedereen 
staat er weer mooi op! Meer 
informatie over het betalen 
ontvangt u bij de fotosetjes. 

De foto’s worden tegen een 
blauw/grijze achtergrond 
gemaakt. Misschien wilt u 
hier rekening mee houden 
met de kleding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kinderspeelzaal.nl/inschrijven/inschrijfformulieren/


 

    haarluizen. Mede door deze controle komen luizen steeds minder voor en dat willen 
we graag zo houden.  

Heeft u zin om dit te doen , kom langs bij mij (Maurice), dan zal ik u verdere uitleg 
geven. Op jaarbasis kost het u maar een paar uurtjes. Een aantal van de ouders is 
gestopt met deze controle, aangezien hun kind naar het Voortgezet Onderwijs is 
gegaan, we hebben dus dringend ouders nodig. Het zou zonde zijn als deze ‘luis in 
de pels’ weer winst gaat boeken, dat laten we toch niet gebeuren? 

Luizenzakken 
De meeste kinderen hadden vandaag de luizenzak al weer meegenomen naar 
school. Er is dus ook nog een aantal leerlingen dat de luizenzak (hopelijk) thuis heeft 
liggen. Geeft u ze morgen mee, het is voor de leerlingen verplicht om hun jas in deze 
zakken op te bergen. Is de luizenzak kapot of zoek, voor slechts € 2,- kunt u bij juf 
Dana (administratie) een nieuwe aanschaffen.  

Rapporten weer mee terug 
Denkt u er aan dat rapporten van vorig schooljaar ook snel weer meekomen naar 
school? 

Schoolmelk 
De levering van de schoolmelk start niet direct na de vakantie. Vanaf donderdag 
krijgen de kinderen die aangemeld zijn weer schoolmelk.  Als u schoolmelk wilt voor 
uw zoon/dochter gaat u dan naar https://www.campinaopschool.nl  voor de 
aanmelding. Er wordt alleen melk geleverd en geen andere dranken. 

Oranje noodformulier  
De leerlingen krijgen een oranje noodformulier mee naar huis. Wilt u dit z.s.m. 
invullen. Wij hebben dan weer alle juiste gegevens (extra tel. nummers…) en kunnen 
u dan altijd bereiken. Vooral 06-nummers en e-mailadressen veranderen nog wel 
eens, dus u kunt ook tijdens het schooljaar nieuwe gegevens doorgeven aan de 
administratie (Dana). Op het formulier kunt u aangeven of de gegevens gewijzigd 
zijn t.o.v. vorig jaar. Wij kunnen het dan verwerken in onze administratie. 

Privacy  
Uw kind krijgt binnenkort ook een formulier over het maken en publiceren van 
foto’s.  Sinds de wet op de privacy (AVG) moeten we hier wat meer vragen over 
stellen en dat doen we dus in een aparte brief. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gymrooster 

Maandagochtend : groepen 

3, 4, 5 en 5-6 

Maandagmiddag: groepen  

1-2 a + b 

Donderdagochtend: groepen 

5, 6, 7 en 8 

Donderdagmiddag: groepen 

1-2 d + c 

Vrijdagochtend : groepen  

8, 5-6, 3, 4 

Vrijdagmiddag: groepen 6, 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titus & Dalton 
Kinderkleedjesmarkt 

Woensdag 18 september van 12:15 uur tot 14:15 uur 
 

Dit jaar wordt weer de kleedjesmarkt (ook wel ‘vrijmarkt’) georganiseerd door de Titus Brandsmaschool 

samen met de Daltonschool. Het zal plaatsvinden op het schoolplein tussen beide scholen. 

  

Wat heb je nodig? 

- Een kleedje, laken, grote badhanddoek of gewoon een kaal stuk schoolplein. 

- Allerlei dingen die je zelf niet meer gebruikt maar die nog wel goed zijn, zoals je te kleine fiets, 

boeken, blokken, puzzels, spelletjes enz.        

- Jezelf en als je in groep 1 t/m 4 zit ook een ouder / begeleider.  

- Iets om je verdiende geld in te doen en misschien ook wel wat wisselgeld. 

 

Wat moet je doen? 

- Zoek een mooi stukje van het grote plein tussen het hoofdgebouw van de Titus en de ‘Vindplaats’ 

(DOK bieb) van de Daltonschool uit. Zorg voor afwisseling Titus- en Dalton kleedjes, wel zo 

gezellig. 

- Leg daar je kleedje neer. 

- Zet je spullen erop. 

- Lach en maak reclame voor jouw spullen en de rest komt vanzelf. 

 

Wat krijg je ervan? 

- Een opgeruimde kamer, zolder en schuur en blije kinderen. 

  

Spelregels en tips 

De kleedjesmarkt zal direct na schooltijd om 12:15 uur beginnen. Het is het makkelijkst als ouders / 

verzorgers bij het ophalen van de kinderen de verkoopwaar en een lunch bij zich hebben. Bij het sluiten van 

de markt neemt iedereen zijn niet verkochte waar weer mee naar huis en laat het schoolplein opgeruimd 

achter. Bij slecht weer wordt de markt in de gymzaal gehouden. De markt gaat dus altijd door. Vertel 

zoveel mogelijk aan kennissen, vrienden, opa’s, oma’s over de kleedjesmarkt, want we moeten natuurlijk 

ook veel kopers hebben. 

 

Inschrijven 

Wil je meedoen als verkoper, schrijf je in via ortitusbrandsmaschool@hotmail.com 

Dit kan tot 17 september. Zet in de email je naam en in welke groep je zit. 

 

Vragen? 

Heb je vragen? Dit kan via hetzelfde emailadres als voor de inschrijving. 

 

We zien jullie allemaal graag op woensdag 18 september en veel succes! 

Namens Susan (Titus-ouder), Marloes en Marijke (Dalton-ouders) 

 


