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Belangrijke data: 

Woensdag 30 september t/m donderdag 8 

oktober 

Kinderboekenweek 

Vanaf woensdag 30 september Jumbo actie; Sparen met elkaar 

Woensdag 7 oktober Johan Cruyff voetbaltoernooi gr7/8 

Vrijdag 9 oktober Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Maandag 12 t/m vrijdag 18 oktober Herfstvakantie 

Dinsdag 27 t/m donderdag 29 oktober Schoolfotograaf 

Maandag 2 november Studiedag groep 1 en 2, kleuters zijn vrij 

Vrijdag 13 november 1e rapport gaat mee 

Maandag 16 t/m vrijdag 20 november Voortgangsgesprekken 

Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma? 

 

Kinderboekenweek met als thema; En toen..... 

In de gang hebben we dan ook prachtige 

exposities vol met spullen van vroeger. 

 

Parkeren voor de school veroorzaakt soms chaos 

Nogmaals willen we u erop attenderen dat het voor de school soms chaos is met het parkeren van 

de auto’s. Ze staan op de stoep, in de bocht, dubbel geparkeerd etc. Wanneer er een ambulance of 

brandweer langs zou moeten is het bijna niet mogelijk ‘s middags om 14.45 uur. We vragen om deze 

reden wanneer het mogelijk is toch echt met de fiets of lopend te komen.  

Ook de handhavers hebben hier al een melding van gemaakt bij de directie. Laten we rekening 

houden met elkaar, dat is voor iedereen het prettigst. 

Het is bij deze ook een waarschuwing. Nu hebben de handhavers het nog keurig bij de directie 

gemeld, maar de volgende keer kan het dus een bekeuring zijn.  

Jumbo actie; ‘Sparen met elkaar’ 

Vanaf woensdag 30 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school/vereniging. Bij elke 

besteding van €10, ontvangt u een spaarpunt. Deze spaarpunten kunt u toekennen aan een 

school/vereniging van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de 

punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen/sport- en spelmaterialen 



voor de kinderen aanschaffen. Op de website 

www.jumbosparenmetelkaar.nl kunt u onze school opzoeken en 

zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de spaarpunten 

ook direct aan onze school toekennen.  

Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen 

met Elkaar app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als 

Android telefoons en is te downloaden in de App Store of Google 

Play Store. Met de Jumbo Sparen met Elkaar app kunnen de 

spaarpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd 

worden.  

Tot slot kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op 

school. Bij de ingang staat een dropbox waar u ze in achter kunnen 

laten. 

We willen u bij voorbaat danken voor het sparen voor onze school. 

Johan Cruyff voetbaltoernooi 

Op woensdag 7 oktober doet het gemengde team van groep 7 en 8 (Titus Brandsma 1) en het team 

van de jongens van groep 8 (Titus Brandsma 2) mee aan het Johan Cruyff voetbaltoernooi aan de 

Tamboerlaan. Ze moeten om uiterlijk  12.30 uur aanwezig zijn op het Johan Cruijff court. Om 15.15 

uur is het afgelopen. De leerlingen die meedoen aan het voetbaltoernooi mogen deze dag om 11:30 

uur naar huis. Titus Brandsma 2 heeft nog géén leider voor deze dag. Welke ouder wil dit op zich 

nemen? Als er geen leider is, kunnen ze niet meedoen.  

Onderstaande maatregelen zijn van kracht: 

• blijf bij klachten thuis en laat u testen; 
• houd 1,5 meter afstand van anderen; 
• was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;  

• Aanwezigheid van publiek is deze editie helaas NIET toegestaan, kinderen (klasgenoten) zijn 
uiteraard wel van harte welkom.  

• Per team mag er maximaal 1 begeleider mee; 
• Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd (desinfectie materiaal staat bij de 

ingang). 
 
Op vrijdag 9 oktober is de stadsfinale van het Johan Cruyff toernooi! 

 

Kinderboekenweek 

Het thema van de Kinderboekenweek 2020 is ‘En toen?’ Afgelopen week heeft juf Karin met haar 

koffertje alle klassen bezocht. Deze koffer zat vol met allerlei spullen van vroeger. Een leesplankje 

van aap, noot, mies, een ijzeren hoepel, een tol, een bakelieten draaitelefoon en zelfs een rood 

gebreid badpak van vroeger. De reacties van de kinderen waren superleuk. Al deze spullen staan nu 

in de gang, als een soort expositie. Heeft u zelf nog leuke spullen van vroeger dan mogen de 

kinderen dit meenemen. Wel graag voorzien van naam. We gaan vaker voorlezen tijdens deze week, 

de thema’s zijn aangepast zoals bijvoorbeeld de ridders bij de kleuters en we gaan nog naar de 

http://www.jumbosparenmetelkaar.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden


tentoonstelling ‘de Verhalenwerf ‘ in de bibliotheek. En in groep 

6 hebben ze zelfs een eigen boekenkast gemaakt. Genoeg 

activiteiten op school rondom de Kinderboekenweek. 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 27 en woensdag 28 oktober komt de schoolfotograaf 

op school. En eventueel hebben we nog een uitloop op 

donderdag 29 oktober.  De schoolfotograaf gaat groepsfoto’s en 

individuele foto’s maken. Ook komen broertjes en zusjes die op 

school zitten samen op de foto. 

Helaas kunnen de broertjes en zusjes die nog niet op school 

zitten dit jaar niet op de foto. Dit is i.v.m. de 

coronamaatregelen. Een van de ouders moeten dan mee en we 

hebben gezien dat het om te veel gezinnen gaat.  

Tips voor ouders: 

- We fotograferen met een witte achtergrond en het zou fijn zijn als u uw kind niet te veel in het wit 

zou willen kleden en vooral effen kleding komt op de foto het meest tot zijn recht. 

- Uw kind/kinderen kunnen op verschillende dagen worden gefotografeerd. Op dinsdagochtend met 

hun broertje of zusje en voor de groepsfoto en individueel op de dag dat de groep gefotografeerd 

wordt. 

- Er worden op dinsdag ochtend foto’s gemaakt van de leerlingen met hun broertjes en/of zusjes die 

nog op school zitten. 

Studiedag 9 oktober 

Alle leerlingen zijn vrij op vrijdag 9 oktober, de herfstvakantie begint voor hen dus mooi een dag 

eerder. De leerkrachten gaan die dag op school vergaderen. We gaan aan de slag met de nieuwe 

rekenmethode Pluspunt. Hoe bevalt deze? Wat zijn nog punten van aandacht etc. 

Verder gaan we nog nieuwste methodes bekijken voor de zaakvakken dus aardrijkskunde, 

geschiedenis en biologie. En ook wordt het nieuwe toets volgsysteem Boom goed besproken met 

het hele team. Genoeg te doen voor de collega’s. 

Kijkweek gaat niet door 

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom Corona hebben we gisteren besloten om de Kijkweek 

naar een later tijdstip te verschuiven. Medio maart, april hopen we dit dan alsnog te kunnen regelen. 

Met te veel ouders op hetzelfde moment in de school is niet verstandig.  

Voortgangsgesprekken in week 47 

Deze laten we wel doorgaan. We kunnen de tijden meer spreiden en ook goed kijken naar de 

looproutes. Na de herfstvakantie komen we hier nog op terug. 

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 23 oktober 2020 

 

 


