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Belangrijke data: 

Vrijdag 13 november 1e rapport gaat mee 

Maandag 16 t/m vrijdag 20 november Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 

Vrijdag 4 december Sint op school (voor alleen de kinderen) 

Voor de kinderen van groep 1 en 2 komt 

Sinterklaas ook, tot 10.30 uur. 

Woensdag 9 december Oud papier container 

Woensdag 16 december Kerstviering en kerstfeest 

Maandag 20 december tot en met vrijdag 1 

januari 2021 

Kerstvakantie 

Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma? 

 

We zijn weer 

gecertificeerd! 

Sint op school 
Op 4 december komt er hoog bezoek op school, Sinterklaas. Elk jaar komt hij aan bij de school en 

nodigen we ook altijd de ouders uit om deze man een hartelijk welkom te geven. Dit jaar kan dat 

niet. De Sint is al in de school en wordt dus niet buiten verwelkomd. De leerlingen gaan hem 

uiteraard wel een warm welkom geven. 

Als ouder brengt u de kinderen gewoon naar school. Zoals elke dag mag u ze weer afzetten bij het 

hek. Ook komen deze vrijdag de kinderen van groep 1 naar school.  

Sinterklaas start in groep 1 en 2. Om 10.30 uur is het feest voor deze groepen afgelopen en kunnen 

de kinderen bij het hek weer opgehaald worden. Als uw kind naar de BSO moet, wilt u dit dan zelf 

regelen? 

Vervolgens gaat Sinterklaas naar groep 3 en 4. Deze kinderen zijn gewoon om 12.00 uur vrij.  

Alle andere groepen, groep 5 t/m 8, hebben gewoon nog les ‘s middags zoals altijd tot 14.45 uur. 

Samen maken we er een leuke dag van. 

 

Stemt u ook op ons! 

Hierbij nog een paar tips: 

1) Stalk al uw contacten met de link die in de Parro- app heeft gestaan. Kopieer en stuur door. 



2) Veel mensen hebben meerdere mailadressen, gebruik ze. Ze kijken naar het mailadres en niet 

naar de naam. 

Elke stem telt!!! 

 

 

Werkgroep ‘Verkeersouders’ zoekt versterking 
We hebben nog twee ouders nodig die deze werkgroep komen versterken. U kunt zich opgeven bij 

Miranda. Directie.titusbrandsma@catent.nl 

BOOM toets resultaten  
De afgelopen weken hebben we voor de eerste keer onze nieuwe toetsen van BOOM afgenomen. 

We hebben rekenen&wiskunde, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en hoofdrekenen 

afgenomen. Ondanks de Corona Lock down hebben onze leerlingen het goed gedaan. We zijn erg 

tevreden over onze schoolresultaten. Wat wel opvalt is het leesonderwijs. We zien dat er veel 

kinderen met hun AVI niveau gezakt zijn. Als school hebben we met elkaar een plan van aanpak 

gemaakt.  

Zo wordt er in groep 6 bijvoorbeeld toneel-gelezen. Met z’n tweeën wordt er in een boek gelezen 

waarbij de kinderen een personage uit het boek zijn. De zinnen van deze personage worden dan 

voorgelezen waardoor er een mooi verhaal ontstaat. Het is gezellig om te doen maar het is vooral 
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erg leerzaam. Ze leren in een lekker tempo te lezen, te denken aan intonatie, ze ontdekken samen 

hoe je moeilijke woorden uitspreekt maar ze maken vooral leeskilometers. 

 Aan u de vraag om thuis ook elke dag 10 minuten met uw kind te lezen. Goed kunnen lezen is voor 

alle vakken erg belangrijk. Doet u mee?  

Voortgangsgesprekken in week 47 

De voortgangsgesprekken gaan wel door maar niet op school, wel online. 

Dit hebben we moeten besluiten i.v.m de laatste ontwikkelingen rondom Corona.  

U kunt vanaf maandag 9 november (16.00 uur) zich inschrijven voor de voortgangsgesprekken via 

Parro. De leerkrachten gaan verschillende tijdsblokken reserveren voor de ouders. De leerkrachten 

starten met de gesprekken op maandag 16 november en gaan door t/m 20 november.  U krijgt 

vervolgens een kind-specifieke inlogcode om via ‘Google Meet’ de leerkracht online te ontmoeten. 

Vanaf groep 5 worden ook de leerlingen verwacht om bij deze gesprekken aanwezig te zijn. U krijgt 

van de leerkracht tegen die tijd nog een brief waarin alles keurig wordt uitgelegd met daarin uw 

kind-specifieke inlogcode. 

Trefwoord  

Het thema van trefwoord de komende tijd is AANPASSEN!  

Het afgelopen voorjaar en de zomer zullen we ons lang herinneren. Vrijwel heel de mensheid moest 

zich aanpassen aan een zeer klein virus dat grote invloed blijkt te hebben. Inmiddels moeten we 

opnieuw ons gedrag aanpassen aan dat virus. Veel mensen hebben er begrijpelijk moeite mee. 

Aanpassen aan veranderingen waar je zelf niet om gevraagd hebt, blijkt heel lastig. 

Een bijbelverhaal vol aanpassing 

Bij dit thema lezen het bijbelverhaal van Ruth. Dit vertelt van een hongersnood in Israël. Noömi 

vlucht met haar man en twee zonen naar Moab. In dit land moeten ze zich aanpassen aan nieuwe 

omstandigheden. De zonen trouwen met vrouwen uit hun nieuwe land. Eén van hen is Ruth. 

Wanneer Noömi´s man en haar beide zonen overlijden, besluit Noömi terug te gaan naar Israël. Ruth 

kiest ervoor om mee te gaan. Nu wordt Ruth degene die zich zal aanpassen.  

Dit Bijbelverhaal maakt voor kinderen herkenbaar wat aanpassen zoal inhoudt: je vertrouwde 

omgeving opgeven, je invoegen in een andere cultuur met andere gewoonten. Het stelt ook 

dieperliggende vragen: Is het eerlijk om van mensen te vragen hun complete leven aan te passen 

wanneer ze gedwongen ergens terecht komen? En ook: Wat zijn de consequenties wanneer je je 

niet aanpast? Je komt dan makkelijk alleen te staan. 

 

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 19 november 2020 
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