
  

TITUS BRANDSMASCHOOL DELFT INFORMATIEBRIEF Jaargang 3. NO 3. November 2019 

TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

 Datum schoolschaatsen gewijzigd 

 Tevredenheidsonderzoek 

 Adventvieringen 

 Kerstmis 

 Leren Zichtbaar Maken 

 Luizencontrole 

 Cito-toetsen groep 8 

 

Beste ouders, 

De decembermaand is weer aangebroken. Een gezellige, soms wat drukke maand. Tussen alle feesten 

door proberen we ook nog hard te werken met de kinderen, dat geeft nog wat structuur in deze onrustige 

weken. Er staan verschillende activiteiten gepland, meer daarover leest u in deze Titustaal. Via Social 

Schools krijgt u deze periode ook nog informatie over de diverse gebeurtenissen op school. Ik wens u alvast 

een mooie maand toe met veel fijne momenten. 

Maurice. 



  

Datum schoolschaatsen gewijzigd 

We gaan weer schaatsen met de groepen 3 t/m 8! Ook dit jaar gaan we naar de 

schaatsbaan bij de TU. U wordt daar nog verder over geïnformeerd, maar we willen 

u nu alvast laten weten dat de dag is gewijzigd. We gaan op vrijdag 13 december 

naar de schaatsbaan. We zouden op donderdag gaan, maar op die dag was de baan 

al verhuurd. Van 9.00 tot 10.30 uur gaan de kinderen lekker hun rondjes draaien. De 

juffen gaan u nog mailen voor vervoer, want we hebben veel auto’s nodig! 

Tevredenheidsonderzoek 

Als het goed is, heeft uw kind vorige week een formuliertje meegekregen met 

daarop een code. Daarmee kunt u inloggen en een vragenlijst beantwoorden. Het is 

een tevredenheidsonderzoek over onze school. Er zijn al aardig wat ouders die dit 

hebben ingevuld, maar om een goed beeld te krijgen van uw mening, hebben we 

nog veel meer antwoorden nodig. Het kost niet meer dan 10 minuten en het geeft 

ons veel waardevolle informatie. Heeft u geen code meer, kom dan even bij 

Maurice langs.  

Adventvieringen 

Op vrijdag 6 december starten we met de adventvieringen. Bij deze vieringen 

blikken we alvast vooruit naar het kerstfeest. Bij de groepen 1-2 doen we dit in de 

speelzaal en de groepen 3 t/m 8 komen bij elkaar in de aula. Van vorige jaren weten 

we dat dit zeer sfeervolle bijeenkomsten zijn, waar de kinderen graag aan 

meedoen. 

 

 

Leren Zichtbaar Maken 

Congres 8 november:  

Een aantal collega’s is op 8 

november naar een LZM-

congres geweest. Ze hebben 

daar o.a. John Hattie 

ontmoet; de grondlegger van 

Leren Zichtbaar Maken.  

Onze leerkrachten hebben 

op deze dag weer veel 

geleerd en gezien dat we een 

goede ontwikkeling 

doormaken. We betrekken 

de kinderen steeds meer bij 

hun onderwijs en maken hen 

medeverantwoordelijk. 

 

Voortoetsen taal: 

Bij het vak taal gaan we ook 

steeds meer met 

voortoetsen werken (bij 

rekenen doen we dat al). 

Voordat het hoofdstuk 

begint nemen we een korte 

toets af waarin de doelen 

van dat hoofdstuk worden 

getest. We kunnen op die 

manier het niveau van de 

kinderen goed bepalen en de 

uitleg van de verschillende 

doelen beter afstemmen op 

de individuele leerling. Als 

een kind een bepaald 

onderwerp al begrijpt, hoeft 

hij/zij niet altijd meer naar 

de uitleg te luisteren. Dat is 

namelijk best saai; naar iets 

luisteren dat je al weet. 

Deze leerlingen kunnen dan 

beter aan andere doelen 

gaan werken. 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

5-12 sinterklaasfeest op school 

6-12 school start om 9.30 uur 

6-12  speelgoedochtend groepen 1-2 

6-12 eerste adventviering groepen 3 t/m 8 

9-12 eerste adventviering groepen 1-2 

10-12 tweede adventviering groepen 1 t/m 8 

13-12 schoolschaatsen groepen 3 t/m 8 

17-12 derde adventviering groepen 1 t/m 8 

19-12 alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

19-12 alle leerlingen om 17.30 uur weer op school,   

          laatste adventviering en kerstdiner 

20-12 alle leerlingen om 12.00 uur, start kerstvakantie 

23-12 kerstvakantie tot en met zondag 5 januari 

 

6-1-2020 start school 

6-1 luizencontrole 

8-1 start logeren Flip de Beer groepen 1-2 

9-1 start Cito-toetsen groep 8 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kerstmis 

Het grote Sintfeest is nog niet geweest, maar we zijn op school al weer aan het nadenken over Kerstmis. De 

werkgroep informeert u nog over het verloop hiervan. Alle kinderen zijn in ieder geval op vrijdag 20 december om 

12.00 uur vrij. Dan start de kerstvakantie. 

Luizencontrole 

Na de kerstvakantie zullen een aantal ouders de luizencontrole weer uitvoeren. We missen nog wel ouders in 

bepaalde groepen. Daar vindt nu geen controle plaats. Heeft u in de week na de vakantie even tijd, vraag aan de 

juf van uw kind of het nog nodig is, de controle is zo gebeurd en het kan een hoop problemen voorkomen.  

Cito-toetsen groep 8 

Vrij snel na de kerstvakantie start groep 8 met de Cito-toetsen. Dit is nog niet de eindtoets, maar de reguliere 

toetsen die ze ieder jaar al maken. Graag geen afspraken met tandartsen en niet ziek worden 

Daarna krijgen ze het VO-advies en kunnen ze Voortgezet Onderwijs scholen gaan bezoeken.  

 


