
  

TITUS BRANDSMASCHOOL DELFT INFORMATIEBRIEF Jaargang 5. NO 1. augustus 2021 

TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

• Start na vakantie, Corona 

• Jubileumjaar 

• Opening schooljaar/nieuwjaarsreceptie/kennismakingsgesprekken 

• Delftpas 

• Taalgroepjes 

• Schoolfotograaf 

• Overblijf (TSO) 

• Woensdag – fruitdag 

• Starttijd school 

• Gymdagen  

• Zwemmen 

• Luizenzakken 

• Rapporten terug 

• Oranje noodformulier 

• Toestemming foto’s maken 

• Kleedjesmarkt wordt uitgesteld 

 

 

Beste ouders,  
Na een lange vakantie gaan we maandag weer van start op school. De wekker zetten, op tijd alles klaar maken voor school en 
vooral aan heel veel dingen tegelijk denken. Maar als ik maandag al die stralende gezichten van de kinderen zie, dan ben ik blij 
dat het weer begonnen is. 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?! 

Met vriendelijke groet, Maurice 

 



  

  

Start na vakantie/Corona 
Na de vakantie starten we weer zo normaal mogelijk op school, maar er zijn nog 
steeds een aantal zaken belangrijk:  
• Zo kunnen we helaas nog steeds geen ouders toelaten in de school. Dit om te 
voorkomen dat we de 1,5 meter regel niet meer kunnen waarborgen 
• Kinderen die verkouden zijn of af en toe hoesten, mogen gewoon naar school. Zij 
kunnen zich laten testen. Bij koorts, benauwdheid of heel veel hoesten blijven 
kinderen thuis en kunnen ze ook getest worden bij de GGD. 
• Kinderen (en leerkrachten) die immuun zijn (gevaccineerd of Corona gehad) 
hoeven niet in quarantaine als er een quarantaine-advies of -plicht is. 
• Iedereen op school wast regelmatig de handen, de kinderen doen dat sowieso na 
het buitenspelen 
• Ventilatie; onze school voldoet aan de voorschriften. We hebben een 
ventilatiesysteem en we zetten lekker alle ramen en deuren zoveel mogelijk open.  
 
Onthulling Sprankelbank 
De kinderen hebben het afgelopen schooljaar met 3 kunstenaressen gewerkt aan 
allerlei mozaïek- en glazuurkunstwerken. Deze creaties zijn in de zomervakantie 
verwerkt op de bank die op de speelplaats staat. Die kan nu met recht een 
Sprankelbank worden genoemd. Op de eerste schooldag gaan we de bank 
onthullen. Alle ouders zijn dan uiteraard ook van harte welkom, wel op gepaste 
afstand van elkaar. We zingen natuurlijk het Titus-lied en we openen dan ook 
officieel het schooljaar 21-22. 
 
Kennismakingsgesprekken 
Om zowel ouders als de leerlingen goed te leren kennen, organiseren we 
kennismakingsgesprekken in de groepen 3 t/m 8. Vanaf maandag 13 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 

Tegemoetkoming 
schoolkosten 2020-2021 

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: 

30-8  start schooljaar, onthulling Sprankelbank 

31-8 start nieuwe leerlingen groep 1-2 

 

3-9 speelgoedochtend groep 1-2 

6-9 start Levelwerk 

6-9 informatie-avonden voor groep 3 en 8 (meer info volgt) 

7-9  taalgroepjes bij de kleuters starten 

9-9 ouderraadvergadering 

13-9 start kennismakingsgesprekken 

20-9 schoolfotograaf  

21-9 groep 3b naar de kinderboerderij 

22-9  groep 3a naar de kinderboerderij 

27-9 MR-vergadering 

29-9 kinderpostzegelactie groep 7 start 

29-9 eerste vergadering leerlingenraad 

 

1-10 open dag 

1-10  Titustaal oktober wordt verstuurd 

4-10  ouderavond Leren Zichtbaar Maken 

5-10 groep 4a excursie ‘stilte naast de stad’ 

6-10 groep 4b excursie ‘stilte naast de stad’  

6-10 start kinderboekenweek 

   

 

 

 

 

http://www.delftpas.nl/


 

  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.  

Jubileum Titus 
In 1972 is de Titus Brandsmaschool opgericht. Dat betekent dat we volgend jaar 50 
jaar bestaan! Hier gaan we natuurlijk uitgebreid aandacht aan besteden. Eind mei 
gaan we een week lang feestvieren en waarschijnlijk komt er ook nog een grote 
reünie voor oud-leerlingen en oud-personeel. 

Taalgroepjes 
Juf Ingrid gaat dit schooljaar weer 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 u voor of na school opvang nodig 
heeft voor uw zoon/dochter. Beste ouders van groep 5, 

Uw kind in groep 5 heeft nu op vrijdag ook 's middags les. Mocht u voor vrijdag 
ook overblijf (TSO) willen hebben, laat u dat dan weten 
via: administratie@kinderspeelzaal.nl 
Een keertje overblijven kan ook; laat u dat weten via: 

administratie@kinderspeelzaal.nl 

Woensdag – Fruitdag (en groente!) 
Vroeger was woensdag gehaktdag. Op onze school is de woensdag fruitdag. In 
plaats van koeken met veel suiker, eten we die dag allemaal fruit of groente. Vanaf 
november hopen we weer 3x per week gratis fruit/groente te krijgen vanuit het 
Europees fruitproject. Tot die tijd gaan we er van uit dat alle ouders op woensdag 
fruit/groente meegeven. 

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. Om 8.29 uur 
gaat een tweede bel. 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 iets korts te melden/vragen heeft, kunt u dat voorlopig het beste 
via Social Schools doen. Voor een gesprek na schooltijd kunt u ook op die manier 
een afspraak maken. Leerkrachten lezen onder schooltijd vrijwel geen berichten, 
dus als u iets wilt doorgeven dat leerkrachten meteen moeten weten, belt u dan 
naar school of stuur het bericht ruim voor schooltijd. 
Bij de kleuters gaat geen bel, de leerkrachten openen de zijdeur van hun lokaal (1-
2c de voordeur) om 8.20 uur. De achterdeur blijft dicht. Kinderen die te laat komen, 
kunnen op de zijdeur van de klas kloppen, dan doet de juf daar open. 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. 

Luizenzakken 
Veel kinderen hebben voor de zomervakantie hun luizenzak mee naar huis 
genomen om hem te wassen. Geeft u deze weer mee naar school? Het is voor de 
leerlingen verplicht om hun jas in deze zakken op te bergen. Is de luizenzak kapot of 
zoek, voor slechts € 3,- kunt u bij juf Dana (administratie) een nieuwe aanschaffen.  

Schoolfotograaf 
Maandag 20 september 
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 
witte achtergrond gemaakt. 
Misschien wilt u hier 
rekening mee houden met 
de kleding. 
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   Rapporten weer mee terug 
Denkt u er aan dat rapporten van vorig schooljaar ook snel weer meekomen naar 
school? 

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. 

Kleedjesmarkt later in het schooljaar 
Op dit moment is het niet handig om de kleedjesmarkt te organiseren. We hebben 
deze dus verplaatst naar woensdag 18 mei 2022. Hopelijk kunnen we deze gezellige 
middag dan wel organiseren. 
 

 

 
 

Gymrooster 

Maandagochtend : groepen 

3b, 3a, 4a en 5 

Maandagmiddag: groepen  

4b en 6 

Donderdagochtend: groepen 

4a, 7b, 8 en kleutergroepen 

afwisselend 

Donderdagmiddag: groepen 

3a en 3b 

Vrijdagochtend : groepen  

8, 4b, 6, 7b 

Vrijdagmiddag: groepen 7a, 

5 

 

 

Zwemmen 

Vanaf 2 september gaan we 

ook zwemmen met een 

aantal groepen. Groep 7a 

start als eerste. Meer 

informatie hierover volgt. 

 

 

 

 

 

 


