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TITUSTAAL 

 
 

IN DEZE TITUSTAAL: 

• Evaluatie jaarplan 

• Goede doel: stichting Opkikker 

• Titus Brandsma heiligverklaring 

• Kleedjesmarkt 

• Projectweek, jubileum 50 jaar 

 

Beste ouders, 

En zo is het stiekem al weer mei en weer tijd voor een nieuwe Titustaal! Wij zijn op dit moment aan het 

genieten van een fijne vakantie, maar we zijn ook volop bezig met de laatste weken van dit schooljaar. Het 

is nog 9 weken tot de zomervakantie al vallen er nog wat dagen uit (hemelvaart, pinksteren, studiedag…). 

Er wordt weldegelijk hard gewerkt de komende weken, want in juni volgen altijd nog de Eind-toetsen in de 

groepen 3 t/m 7. Groep 8 gaat verder met de typcursus en natuurlijk de musical. De groepen 3 gaan de 

laatste kernen van Veilig Leren Lezen afmaken. De oudste kleuters worden klaargestoomd om volgend 

schooljaar goed voorbereid naar groep 3 te gaan. Kortom, we gaan nog even knallen! 

Er is ook ruimte voor wat andere activiteiten waarbij de projectweek natuurlijk prominent aanwezig zal zijn. 

Op naar het laatste kwart van het schooljaar! 



  

  

 

Evaluatie jaarplan 

Tegen het einde van het schooljaar gaan we altijd na welke doelen we hadden en of 

we die behaald hebben. Ondanks het vreemde jaar met toch weer een periode van 

schoolsluiting hebben we veel van onze plannen kunnen waarmaken: 

• We hebben ons verdiept in de nieuwe manier van Cito-toetsen. Hier gaan 

we volgend schooljaar verder mee en in schooljaar 23-24 gaan we met 

deze nieuwe toetsen aan de slag. 

• Na onderzoek dit schooljaar gaan we volgend schooljaar starten met een 

nieuwe rekenmethode: Wereld in Getallen 5 

• We hebben onder aanvoering van leerkrachten met hun eigen specialisme 

meer aandacht besteed aan technisch lezen, begrijpend lezen en aan de 

Kanjertraining (gedrag) 

• Ook zijn we uiteraard weer verder gegaan met Leren Zichtbaar Maken, 

waarbij we vooral veel hebben geleerd over het geven van effectieve 

feedback 

• Bij de groepen 1-2 hebben we een cursus gevolgd over ‘spelend leren’. Erg 

interessant, we hebben gezien dat we al veel goed doen op dit gebied en 

dat we ook nog veel kunnen aanpassen/aanvullen 

• Er is een ICT-plan opgesteld, waardoor we nu duidelijk hebben wat en 

wanneer we iets aanbieden 

• De rapporten zijn iets aangepast en we gaan nu ook in november al een 

rapport meegeven aan de kinderen 

 

Ook voor het volgende schooljaar hebben we al weer mooie plannen bedacht. Deze 

leest u in de schoolgids 22-23 die u voor de zomervakantie krijgt. 

 

Kleedjesmarkt 
Heb je nog spullen die je wil 
verkopen? Mooi! Op 
woensdag 18 mei houden de 
Titus Brandsmaschool en de 
Delftse Daltonschool samen 
een kleedjesmarkt op de 
schoolpleinen. Kleding, 
knuffels, speelgoed, alles is 
welkom. Neem gewoon je 
eigen kleedje mee en neem 
plaats. De kleedjesmarkt 
start om 12.30 en duurt tot 
14.00 uur. Als het slecht 
weer is, verhuizen we naar 
de naastgelegen sporthal aan 
de Van Rijslaan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

25-4 t/m 6-5 meivakantie 

 

9-5  Suikerfeest 

10-5  presentatie stichting Opkikker 

11-5 Avalex geeft gastlessen over afval in groep 4, 5 en 6 

13-5  juffendag groep 6 

15-5  Titus Brandsma heiligverklaring 

17-5  ouderraad-vergadering 

18-5  kleedjesmarkt 

24-5  speurtocht groepen 1-2 (als opwarmertje voor de  

projectweek) 

25-5 de school wordt ‘versierd’ voor de projectweek 

26 en 27-5  Hemelvaart, iedereen vrij 

30-5 start projectweek, opening om 8.30 uur 

 

1-6  Titustaal juni/juli wordt verstuurd 

1-6 schoolreisje groepen 1 t/m 8 

2-6 school start 9.30 uur (uitrusten van schoolreisje) 

3-6 hele school naar de bioscoop (iedereen 12.00 uur vrij) 

6-6 tweede pinksterdag, iedereen vrij 

7-6 start Eind-toetsen groepen 3 t/m 7 

 

 

 



 

 

Projectweek, jubileum Titus Brandsmaschool 

Op maandag 30 mei openen we een fantastische projectweek, die dit jaar in het teken staat van ‘FILM’. Deze week 

wordt extra bijzonder, omdat onze school 50 jaar bestaat. U krijgt nog een uitgebreid programmaboekje, maar 

hieronder alvast in het kort het programma: 

➢ In de week voor 30 mei starten de groepen 1-2 al met een verkenning van het thema, zodat ze de activiteiten wat 

meer kunnen uitspreiden 

➢ Maandag 30 mei, 8.30 uur grootse opening van de projectweek, iedereen van harte welkom op het grote plein; 

muziek, zingen (schoollied aangepast aan thema) 

➢ De kinderen gaan oefenen voor het maken van een professionele lipdub en ze gaan aan de slag met het thema 

‘film’ 

➢ In de groepen 3 t/m 8 worden door vakdocenten workshops gegeven (dans, toneel…) 

➢ Dinsdag 31 mei wordt de lipdub opgenomen door een camera- en geluidsteam 

➢ Woensdag 1 juni gaan alle groepen op schoolreis: 

- Groepen 1-2 vertrekken om 9.00 uur richting de Linneaushof (rond 16.30 uur terug) 

- Groepen 3 t/m 8 vertrekken om 8.30 uur richting de Efteling (rond 17.30 uur terug) 

➢ Donderdag 2 juni; we starten om 9.30 uur, even uitrusten van de schoolreis. De groepen 1-2 doen rustig aan, zodat 

ze een beetje kunnen bijkomen van gisteren. De groepen 3 t/m 8 proberen de opdrachten van een escape-room op 

te lossen. De vragen gaan natuurlijk over ‘film’ 

➢ Gedurende de dag doen de groepen mee aan een dansmarathon waarbij ze 5 minuten (groepen 1-2) of 10 minuten 

(3 t/m 8) moeten blijven dansen op filmmuziek. Zo halen ze geld op voor het goede doel: Stichting Opkikker (zie 

verderop) 

➢ Vrijdag 3 juni vertrekken de groepen 3 t/m 6 met de bus naar bioscoop Pathé. De groepen 7 en 8 gaan op de fiets. 

Daar bekijken we eerst met alle leerlingen in één zaal onze lipdub op een groot scherm! Daarna verdelen we de 

groepen over verschillende zalen en kijken we nog een leuke film. 

➢ Rond 12.00 uur zijn we terug op school en dan zijn alle leerlingen meteen vrij.  

 

Een mooi programma volgens ons; we gaan er een topweek van maken! 

 

Goede doel: stichting Opkikker                                                                                         

In de projectweek gaan we dansen voor Stichting Opkikker. Deze stichting helpt jaarlijks zo’n 2000 gezinnen met een 

ziek kind, even onbezorgd plezier te hebben. Ze bieden de gezinnen die zijn aangemeld een Opkikkerdag aan. Ze 

ontzorgen hen een hele dag lang met een supergaaf activiteitenprogramma dat helemaal is gebaseerd op de wensen 

en interesses van alle gezinsleden. Een groots feest, helikoptervluchten, mee rijden in stoere auto’s of verkleed als 

echte prinses rondgereden worden in een echte koets: niets is te gek! Daar is geld voor nodig en daar gaan wij ze bij 

helpen. Wij hebben een aantal kinderen op school die ambassadeur zijn voor deze Stichting.  

 

 

Titus Brandsma heiligverklaring 

Op 15 mei wordt de naamgever van onze school Titus Brandsma heilig verklaard. Op woensdag 11 mei gaan we aan de 

groepen 5 t/m 8 uitleggen wie Titus was, wat hij heeft gedaan (o.a. in de Tweede Wereldoorlog) en waarom hij nu 

heilig verklaard wordt.  

 
 
 


