
  

TITUS BRANDSMASCHOOL DELFT INFORMATIEBRIEF Jaargang 5. NO 9. Juni/juli 2022 

TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

• Titus Brandsma heilig verklaard 

• Open dag  

• Kledinginzameling 

• Groepsindeling 

• Studiedag 24 juni 

• Bedankmiddag hulpouders 

• Doorschuifochtend 

 

 

Beste ouders,  

De laatste Titustaal van dit schooljaar! We hebben  nog een paar weken, maar het gaat toch wel hard 

richting het einde van het jaar. De laatste weken staan zeker niet alleen in het teken van ‘een beetje aan 

rommelen’, want we nemen de E-toetsen af in de groepen 3 t/m 7 en de kinderen leren ook deze weken 

gewoon nog heel veel. Ik hoop u de komende weken nog te zien op school, maar als dat niet het geval is, 

wens ik u alvast een fijne vakantie. Ik zie de kinderen graag weer terug op maandag 22 augustus. 



  

  

Titus Brandsma heilig verklaard 

Op zondag 15 mei is Titus Brandsma officieel ‘heilig verklaard’. De paus in Rome 

heeft dit tijdens een speciale dienst gedaan. We zijn trots dat de naamgever van 

onze school zo gewaardeerd wordt en dat wereldwijd! 

 

Open dag 

Op vrijdag 10 juni organiseren we weer een open dag. Kent u ouders met 

kinderen met de leeftijd tussen de twee en vier jaar, wilt u ze attent maken op 

deze dag. Van 8.30 tot 16.00 uur kunnen ze binnenlopen.  

   

Groepsindeling 

Op maandag 20 juni maken we de groepsindeling bekend. Alle kinderen krijgen 

van hun juf te horen in welke groep ze volgend schooljaar komen. Alle ouders 

krijgen een brief via Social Schools. Op dinsdagavond 21 juni organiseren we 

een ouderavond om vragen te stellen over de groepsindeling; geen vragen over 

de indeling van uw zoon/dochter, daarover kunt u in eerste instantie contact 

opnemen met de huidige juf. Op de ouderavond bespreken we waarom we tot 

deze indeling zijn gekomen. Meer algemene vragen kunnen daar beantwoord 

worden. De avond start om 19.00 uur en duurt een uurtje. 

 

Kledinginzameling 

Vrijdagochtend 17 juni 

kunt u voor de laatste 

keer uw (oude) kleding 

bij school afleveren. De 

opbrengst hiervan gaat 

naar de ouderraad die 

dat weer besteedt aan 

leuke activiteiten op 

school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

1-6 schoolreisje 

3-6  hele school naar bioscoop  

6-6 iedereen vrij, tweede pinksterdag 

7-6 start eindtoetsen groepen 3 t/m 7 

10-6 speelgoedochtend groepen 1-2 

10-6 groep 3b excursie ‘stilte naast de stad’ 

10-6  open dag Titus Brandsmaschool 

17-6 kledinginzameling 

20-6 kamp groep 8 (t/m donderdag) 

20-6 groepsindeling wordt bekend gemaakt 

20-6 ouderochtend Levelwerk (misschien ook nog 27-6) 

24-6 iedereen vrij, studiedag leerkrachten 

28-6 rapporten groepen 3 t/m 7 mee 

29-6 bedankmiddag hulpouders 

30-6 schoonmaakavond groepen 1-2 

30-6 groep 4b naar kinderboerderij 

1-7 speelgoedochtend groepen 1-2 

1-7 groep 4a naar kinderboerderij 

4-7 afscheidsavond groep 8 

6-7 laatste schooldag groep 8, afscheid 12.15 uur 

7-7 doorschuifochtend 

8-7 afscheid oudste kleuters  

8-7 laatste schooldag, 12.00 uur iedereen vrij 

 

22-8  start schooljaar 2022-2023 (8.30 uur) 

 



 

 Studiedag 24 juni 

Op vrijdag 24 juni hebben we de laatste studiedag van dit schooljaar. De leerlingen zijn vrij, maar de 

leerkrachten moeten vol aan de bak deze dag. We bekijken de toetsen die de kinderen hebben gemaakt en 

gaan na waar we volgend schooljaar extra op moeten letten.  

In september komt de inspectie onze school bekijken; we hebben gevraagd of we voldoen aan een ‘goed’. 

Met het team nemen we het bezoek alvast door. Verder doen we deze dag de ‘warme overdracht’. De juffen 

van dit jaar informeren de juffen van volgend jaar over hun nieuwe leerlingen. Op die manier kunnen we de 

kinderen volgend jaar vanaf het begin zo goed mogelijk verder helpen.   

Tot slot gaan we met elkaar in overleg over ‘burgerschap’. Wat moeten onze leerlingen weten/kunnen om als 

goede burger deel te nemen aan onze maatschappij.  

 

Bedankmiddag hulpouders 

Op woensdag 29 juni nodigen we alle ouders uit die ons dit jaar geholpen hebben. U krijgt via uw 

zoon/dochter een uitnodiging. Rond 12.30 uur eten en drinken we (meestal buiten) wat lekkers en nemen we 

gezellig het afgelopen jaar nog even door.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorschuifochtend 

Op donderdag 7 juli schuiven alle kinderen door naar hun volgende groep en hun volgende juf. Van 11.00 tot 

11.45 uur doen ze dit en dan komen ook eventuele nieuwe leerlingen erbij.  

 


