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Belangrijke data: 

Maandag 4 januari  Start online lessen. 

Maandag 18 januari Start weer op school 

Woensdag 20 januari Papiercontainer op school 

Vrijdag 29 januari Studiedag kleuters, groep 2 is vrij. 

Woensdag 10 februari Adviesgesprekken groep 8 

Vrijdag 12 februari Carnaval op de Titus, onder voorbehoud 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari Voorjaarsvakantie 

Dinsdag 2 maart Titusmiddag 

Woensdag 3 maart Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Woensdag 3 maart Papiercontainer op school 

Vrijdag 5 maart 2e rapport gaat mee 

Maandag t/m donderdag 11 maart Oudergesprekken 

Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma? 

 

Alle afspraken voor de Lockdown zijn weer 

geregeld. Het was zeer onverwachts maar het is 

weer gelukt. 

 

 

Terugblik op het jaar 2020!  

Het was een jaar als nooit tevoren, 2020 werd vanaf het voorjaar beheerst door het coronavirus. De 

afgelopen maanden is ons leven behoorlijk veranderd. Toen we elkaar op 1 januari 2020 elkaar 

‘gelukkig nieuwjaar’ gingen wensen hoopten we op een gezond en gelukkig nieuw jaar. En toen 

kwam Corona!!! 

Door Corona zijn veel sociale aspecten in de knel gekomen, zoals elkaar even een hand geven of een 

knuffel ontvangen. Ook op andere onderdelen van leven deden zich problemen voor: tijdens de 

lockdown moesten de scholen dicht en werd er online lesgegeven.  Ook het uitoefenen van de sport 

werd stilgelegd en je mocht niet meer naar musea of naar leuke concerten. Je mocht ook niet meer 

naar je opa en oma. Daarmee nam de eenzaamheid toe, vooral bij de ouderen onder ons.   

Ook onze leerlingen kregen er steeds meer mee te maken. Ouders die in quarantaine moesten en de 

kinderen dus ook. Dat betekende weer een tasje met boeken mee naar huis en weer online les. 

Leerkrachten die getest moesten worden omdat ze verkouden waren en dus even geen les konden 

geven in de klas. Soms was er dan geen vervanger en moesten ze weer naar huis om daar aan het 

schoolwerk te gaan. Het was een onrustig jaar en zoals ook de media aangeeft; wij zijn wel klaar met 

corona maar corona nog niet met ons. Samen moeten we het nog even op deze manier doen. Het 

vergt extra inzet van onze leerkrachten, extra inzet van onze ouders en ook extra inzet van onze 

leerlingen. Ook vragen we weer extra inzet vanaf 4 januari 2021, toch nog weer een lockdown. Deze 

hadden we niet zien aankomen. Maar we hebben het weer rond en geregeld. De laatste 



chromebooks zijn vandaag weer uitgeleend. De online lessen starten weer op 4 januari, ook de 

noodopvang is weer geregeld, de info hierover is weer de deur uit etc. Samen kunnen we deze 

lockdown ook weer aan.  

SAMEN heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als dit jaar. 

Laten we de momenten dat we samen kunnen zijn daarom koesteren. 

Ook het team van de Titus Brandsma wensen alle ouders en leerlingen 

heel veel mooie momenten ‘samen’ en uiteraard ook gezondheid toe in 

het nieuwe jaar van 2021. 

 

ANWB-fonds  

Uit de stemronde ontstond er een top 3 per provincie. De Adviescommissie heeft met veel plezier 

alle projectplannen gelezen. Vrijdag 11 december hebben de leden vergaderd over de uiteindelijke 

winnaar per provincie. In de afweging van de Adviescommissie is, naast het aantal behaalde 

stemmen, ook gekeken naar welk project het best past binnen de thema's en criteria van het ANWB 

Fonds. Dit heeft ertoe geleid dat we u helaas moeten mededelen dat u niet de winnaar bent 

geworden in uw provincie. 

Kerst 

Maandag werden we overvallen met het bericht dat de school na dinsdag dicht moest. Hoe gaan we 

dit nu zo snel oplossen, kerstdiner, online lesgeven etc. 

Mede dankzij de hulp van onze eigen ondernemende ouders en de moeders die zich de dinsdag 

beschikbaar stelden om te helpen hebben alle leerlingen nog een onvergetelijke kerstlunch gehad. 

Super bedankt allemaal, dat had niet gelukt met jullie hulp. 

Een muzikale kleuter thuis?  
 

Sinds een aantal jaren wordt er bij C.G.V. Olympia Hoogeveen op maandagmiddag kleuterdans 

gegeven door juf Grietje. Deze les wordt gegeven in gymzaal De Magneet van 16.00 - 16.45 uur. 

Helaas zitten er momenteel niet heel veel kinderen bij deze groep. Grietje en haar kleuters zijn dan 

ook op zoek naar andere kleuters die het leuk vinden om te bewegen op muziek. 

 

Heb jij een kleuter thuis, of ken je iemand met een kleuter, die niet kan stilzitten wanneer er muziek 

wordt gespeeld dan is kleuterdans vast iets voor hem/haar! Je kleuter leert spelenderwijs bewegen 

op muziek. Hij/zij mag twee keer gratis mee doen om te kijken of kleuterdans leuk is. Lijkt het je wat 

voor je zoon/dochter dan ben je welkom op de maandagmiddag om een keer te komen kijken 

(afhankelijk van de corona maatregelen) en je kleuter mee te laten doen. Voor meer informatie kunt 

u altijd contact opnemen met Grietje van den Hof via grietjevandenhof@olympiahoogeveen.nl. 
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