
 Nieuwsbrief                                              Schooljaar 2020-2021                      Nummer 3 

Belangrijke data: 

Vrijdag 4 september Openingsviering in de kerk, helaas nog wel 

zonder ouders. 

Dinsdag 8 september Schoolreisjes groep 1 t/m 8 

Week 40/41 Kijkweek 

Woensdag 30 september t/m donderdag 8 

oktober 

Kinderboekenweek 

Vrijdag 9 oktober Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Maandag 12 t/m vrijdag 18 oktober Herfstvakantie 

Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma? 

 

• De nieuwe website is live: kijk op 

www.tbschool.nl  

• Bijna iedereen gebruik nu de Parro 

app. Meer dan 95% van de ouders is het 

gelukt. 

• Gefeliciteerd! Onze aanvraag voor het 

Themacertificaat Voeding is 

goedgekeurd 

Ouderapp Parro  

Ongeveer 95% van onze ouders heeft inmiddels de Parro app in gebruik.  
De leerlingen waarvan de ouders de app nog niet geactiveerd hebben, hebben inmiddels 
onderstaande brief ook al ontvangen. 
 
Dus ook de laatste ouders graag Parro downloaden; of in de app store of in de play store om 
vervolgens onderstaande stappen te volgen. Lukt het dan nog niet laat het ons weten dan helpen we 
u graag persoonlijk. 
 
Om van start te gaan met Parro volg je de volgende stappen:  

1 

Accepteer de uitnodiging 

Binnenkort ontvang je van een e-mail van Parro met de titel “Volg de 
schoolavonturen van je kind”. Je bent nu toegevoegd aan de groep. Heb je al een 
ParnasSys-account dan kun je inloggen en ga door naar stap 3. Heb je nog geen 
ParnasSys-account. Dan volgt de tweede mail en ga je door naar stap 2. 

2 

 
Maak je account actief 
 Vanuit ParnasSys krijg je een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”. Hiermee 
maak je een ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. Als de 
link is verlopen, kun je de leerkracht vragen om je opnieuw uit te nodigen. 
  
 

http://www.tbschool.nl/


3 

Inloggen 

Je kunt nu inloggen in Parro. Je kunt Parro natuurlijk op je telefoon gebruiken 
door de app te downloaden in de App Store of Google Play Store. Gebruik je 
Parro liever vanaf de computer? Log dan in op talk.parro.com. 

Wil je meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders. 

Schoolreisjes 

Op dinsdag 8 september gaan groep 1 t/m 8 op schoolreisje. Dit jaar ook nog groep 8 omdat vorig 

schooljaar ivm Corona de schoolreisjes niet doorgingen. Binnenkort krijgt uw kind daarover een 

extra brief met informatie mee. Wij vinden het leuk om op deze dag allemaal het schoolshirt te 

dragen.  Deze schoolshirts krijgen ze maandag 7 september mee naar huis. Wilt u na afloop van het 

schoolreisje, het shirt wassen en zo snel mogelijk weer meegeven naar school? De leerkrachten en 

de begeleiders moeten in de bussen wel mondkapjes dragen, voor de leerlingen is dit niet van 

toepassing.  

Bij deze ook alle tijden van vertrek en aankomst. Niet voor de school parkeren! 

Groepen: Bestemming:  
Vertrektijd vanaf 

school: 

Verwachte 

aankomststijd op 

school: 

Groep 1 en 2 
De Flierefluiter in 

Raalte 
9.00 uur 15.30 uur 

Groep 3, 4 en 5 
Duinenzathe te 

Appelscha 
9.15 uur 15.45 uur 

Groep 6, 7 en 8 Wildlands Emmen 9.30 uur 16.00 uur 

Het ophalen van de kinderen voor op het schoolplein 

We merken dat het voor school druk is met parkeren en er staan veel ouders bij het hek of aan de 

overkant van de straat. Waarbij opgemerkt moet worden dat de 1 ½ met afstand bijna niet meer 

haalbaar is en er ook gevaarlijke situaties ontstaan met overstekende kinderen. Ook is het druk met 

auto’s voor de school en staan her en der geparkeerd. Om al deze redenen geven de volgende 

adviezen en aanbevelingen: 

• Kom het liefst met de fiets of lopend. 

• Parkeer niet voor opritten van onze buren in de straat 

• Er is een groot gedeelte van het plein vrij, tot aan de boom (midden op het plein) mag u 

weer gebruik maken van het schoolplein om hier te wachten op uw zoon of dochter. 

Uiteraard nog de afstand bewaren onderling.  

• Niet aan de overkant van de straat wachten, kinderen steken vaak onverwachts over en 

daardoor zijn al een paar keer gevaarlijke situaties ontstaan. 

We hopen op deze manier de veiligheid te waarborgen voor u zelf en voor u kinderen. En de overlast 

van de buurt iets te verminderen. 

Neusverkouden wat hiermee te doen? 

https://apps.apple.com/nl/app/parro/id1053388628
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.topicus.geon.parrocomm&hl=nl
http://www.parro.com/ouders


De herfstmaand is weer begonnen en we zien al de eerste signalen van verkoudheid optreden. Tot 

nu toe complimenten aan de ouders omdat ze er serieus mee omgaan en keurig hun kinderen 

thuishouden met een neusverkoudheid. In de bijlage zie je nog een beslisboom om zelf ook goed te 

kijken wanneer u de kinderen beter thuis kunt houden en wanneer het hele gezin. Kunt u het zelf 

ook checken wanneer u twijfelt. 

Als team hebben we besloten dat wanneer kinderen wat langer verkouden blijven ze waarschijnlijk 

weer een achterstand gaan oplopen en op dat te voorkomen is het volgende besloten: 

• Na twee dagen uw kind al thuis te hebben gehouden kunt u contact opnemen met de 

groepsleerkracht. U kunt bellen, appen via de ouderapp of even mailen. De leerkracht zal 

vervolgens zorgen voor werk en kan momenten met u afspraken wanneer uw zoon of 

dochter online moet om de instructie te volgen. Deze instructie kan hij/zij gaan volgen via 

Google Meet.  

Op deze manier open we de herfst en de winter goed door te komen.  

Onze nieuwe website is live! 

Afgelopen tijd hebben we al een paar keer aangegeven dat onze website vernieuwd gaat worden. 

Deze is intussen live! Kijk er maar eens op www.tbschool.nl  

We hebben hiervoor ook nieuwe foto’s gebruikt. Het kan zijn dat uw zoon/dochter erop staat dat u 

er niet mee eens bent of dat u de foto niet mooi genoeg vindt. Laat het ons even weten dan gaan we 

deze verwijderen en er een andere foto op plaatsen. U kunt hiervoor mailen naar 

directie.titusbrandsma@catent.nl  We hebben wel een overzicht van privacy-voorkeuren op school 

maar voor de zekerheid vragen we toch nog even of het akkoord is. 

Verder ziet u ook een school dat er een schoolkalender op staat, dat is een google kalender die u ook 

kunt koppelen met uw google kalender. Zo krijgt u op tijd een melding van allerlei activiteiten, 

vakanties of studiedagen. 

Onze school is gezond 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien 

dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots 

op dit behaalde resultaat! 

We zien ook mooie broodtrommels op het moment. De eerste week moesten de leerkrachten soms 

nog wat tips geven en stimuleren om meer gezondere snacks mee te nemen. Dat gaat intussen 

steeds beter. 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige 

schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de 

persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij 

belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, 

betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

We vinden het leuk om nog een mooie foto mee te sturen. Misschien 

nog een leuk idee voor uw zoon of dochter.  

http://www.tbschool.nl/
mailto:directie.titusbrandsma@catent.nl


Schoolmaatschappelijk werkster stelt zich voor. 
Even voorstellen. Mijn naam is Inès Bouwhuis en ik ben de opvolger van Ellen 

van Dijk als schoolmaatschappelijk werker van de RKBS Prof. Titus Brandsma. 

Voorheen was ik schoolmaatschappelijk werker in de wijk Krakeel van 

Hoogeveen. Voor vragen, hulp of tips rondom opgroeien en opvoeden ben ik 

bereikbaar via het telefoonnummer: 0528- 278855 of het emailadres: 

i.bouwhuis@swwh.nl. Graag tot ziens/horens! Inès Bouwhuis. 

BOOM LVS! Onze nieuwe manier van toetsen. 
Zoals eerder in een nieuwsbrief aangegeven was zijn we als school 

overgestapt van Cito toetsen naar BOOM LVS toetsen. Vanaf de maand september starten de 

groepen 4 t/m 8 met de eerste toets afname van de BOOM LVS toetsen. We nemen de volgende 

toetsen af: Begrijpend lezen, Rekenen&Wiskunde, spelling (werkwoorden en ook niet 

werkwoorden), technisch lezen en hoofdrekenen.  Groep 3 start later dit schooljaar met de toetsen. 

BOOM LVS kiest hier bewust voor om deze groep leerlingen later te toetsen. Begrijpend lezen wordt 

niet meer in groep 3 afgenomen.  

In januari 2021 starten we met de tweede toets afname.  

 

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 17 september 2020 
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