
  

TITUS BRANDSMASCHOOL DELFT INFORMATIEBRIEF Jaargang 5. NO 2. oktober 2021 

TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

• Open dag 

• Ouderavond Leren Zichtbaar Maken 

• Kinderboekenweek 

• Ouderochtend Kanjertraining 

• Nieuwe meester 

• Koffieochtend 

• Open podium 

• Ouderbijdrage 

 

Beste ouders,   

Zo start de school na de zomervakantie en zo is het al weer oktober. De zomer heeft ons de afgelopen 

dagen defintief verlaten en de herfst heeft het overgenomen. Op school is na een relatief rustige start alles 

goed op gang gekomen. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe doelen en de leerlingen doen hun uiterste best 

om de leerstof in de nieuwe groep onder de knie te krijgen. Corona is nog niet helemaal verdwenen, ook 

niet op school, maar tot nu toe hebben we er niet al teveel last van. Een aantal activiteiten moeten we wel 

nog steeds aanpassen, omdat er bijvoorbeeld niet al teveel ouders in een ruimte mogen zijn. Daarover 

meer in deze Titustaal. De komende weken gaan we lekker verder. Let op de studiedag, 11 oktober dan zijn 

de kinderen vrij. En vanaf 18 oktober een weekje vakantie! 



  

  

Open dag/nieuwe leerlingen 

Op vrijdag 1 oktober staat de school de hele dag open voor ouders wiens kind bijna 
of over wat langere tijd vier jaar wordt. We informeren de ouders over de 
werkwijze van onze school en we geven een rondleiding. Kent u ouders die op zoek 
zijn naar een leuke school, wijst u ze op deze dag. 

 

 

 
Kinderboekenweek 
De kinderboekenweek van 6 oktober t/m 17 oktober gaat over: ‘worden wat je 
wil’. We openen de week op woensdag 6 oktober, op het grote speelplein om 8.45 
uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  
Wij zijn op zoek naar ouders die in de klas van hun zoon/dochter over hun beroep 
zouden willen vertellen en misschien zelfs wat kunnen laten zien.  
Mocht u dat leuk vinden, dan kunt u hierover contact opnemen, via social 
schools, met de desbetreffende juf. 

 
 
 
 

Leren Zichtbaar Maken 

(LZM) 

Feedback, dat is hét woord 

van dit schooljaar. Alle 

leerkrachten lezen op dit 

moment het boek ‘Feedback’ 

van John Hattie, de man 

achter LZM. Op de studiedag 

van 11 oktober gaan we met 

elkaar in overleg over dit 

boek. 

In het boek wordt uitgelegd 

hoe belangrijk goede 

feedback is; hoe help je een 

leerling verder, maar ook 

hoe krijg je feedback van een 

leerling. 

Op de ouderavond van 4 

november zal ik u hierover 

nader informeren. De avond 

begint om 19.00 uur en is 

rond 20.00 uur afgelopen. U 

bent van harte welkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA: 

1-10 open dag Titus Brandsmaschool 

4-10 dierendag 

4-10  ouderavond Leren Zichtbaar Maken 

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

5-10  dag van de leerkracht 

6-10  start kinderboekenweek  

7-10 groep 4b excursie ‘Stilte naast de stad’ 

7-10 OR-vergadering 

8-10 ouderochtend Kanjertraining gaat niet door 

11-10 studiedag, alle leerlingen vrij 

14-10 koffieochtend voor alle ouders 

15-10 open podium, alleen voor leerlingen 

18-10 herfstvakantie 

25-10 start na de vakantie 

26-10 wetenschap- en techniekmiddag 

29-10 groep 3a herfstexcursie 

29-10 speelgoedochtend groepen 1-2 (verplaatst) 

 

1-11 Titustaal november wordt verstuurd 

5-11 groep 3b herfstexcursie 



 

 
Ouderochtend Kanjertraining 
Ieder jaar nodigen we ouders een aantal momenten uit om mee te kijken bij de 
lessen in de groep van hun kind(eren). Dat hadden we ook zo gepland voor 8 
oktober. We wilden u een les laten zien over de Kanjertraining; een les die over 
gedrag gaat. Helaas kunnen we nog steeds geen ouders uitnodigen op school. We 
moeten dan, net als in de horeca, en vaccinatiebewijs/test checken en dat is 
natuurlijk niet te doen. We gaan wel nadenken over hoe we ouders toch weer wat 
meer in de school kunnen toelaten om zo de binding met elkaar te behouden. 
 
Nieuwe muziekmeester op school 
Volgende week, donderdag 7 oktober, start meester Johan op onze school. Hij gaat 
alle groepen muziekles geven. Johan heeft al een les gegeven aan groep 6 en de 
kinderen waren zeer enthousiast. Hij is dan ook zeer ervaren en heeft een groot 
repertoire aan liedjes; van kabouter Bakkebaard tot liedjes van Pink.  Dat worden 
leuke lessen! 

 
Koffieochtend 
Een paar keer per jaar nodig ik ouders uit voor de koffieochtend. Deze ochtenden 
kunnen wel doorgaan. Op 14 oktober staat er één gepland. Ouders en directie 
kunnen dan in een ongedwongen sfeer over van alles en nog wat met elkaar 

overleggen, tenminste als het school aangaat       
Met een kopje koffie/thee erbij komt het meestal tot leuke en zinvolle gesprekken. 
U bent van harte welkom; we starten om 8.30 uur in de aula van het hoofdgebouw. 
 

 
 

Ouderbijdrage 
Denkt u nog aan het betalen van de ouderbijdrage. U heeft hierover op 20 
september via Social Schools een bericht ontvangen. Met deze bijdrage kunnen wij 
als school veel extra’s voor de kinderen doen. U kunt het overmaken (zie bericht in 
Social Schools) of pinnen op school. 
 

 

Open podium 
Op vrijdag 15 oktober sluiten 
we de Kinderboekenweek af 
met een Open Podium. De 
kinderen zullen op het 
podium in de gymzaal leuke 
optredens aan elkaar laten 
zien. Helaas kunnen ouders 
hier nog niet bij zijn. We 
hopen dat u bij het volgende 
open podium, op 4 februari, 
ook weer kan genieten van 
deze mooie momenten. 
 
 

 


