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Belangrijke data: 

Woensdag 10 februari Adviesgesprekken groep 8, digitaal met behulp 

van Google Meet 

Vrijdag 12 februari Carnaval op de Titus, gaat niet door 

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? 

 

• Er zijn twee nieuwe smartborden 
geplaatst, in groep 4 en in groep 8. 

• Tussentijdse evaluatie over het online 
lesgeven, graag invullen voor maandag 
25 januari 22.00 uur. 

 

 

Verlenging lockdown 

De lockdown is reeds verlengd tot maandag 8 februari. We hopen dat de leerlingen dan weer naar 

school kunnen. Tot die tijd wordt er nog steeds online lesgegeven en verzorgen we verder op school 

ook nog de noodopvang. Vooral op bepaalde dagen zien we een flinke stijging wat betreft het aantal 

leerlingen die gebruik maken van de noodopvang. Het is voor de school altijd weer puzzelen hoe we 

de noodopvang geregeld krijgen. Aangezien de leerkrachten ook online lesgeven proberen we met 

stagiaires, onderwijsassistenten en directie de noodopvang zo goed mogelijk te regelen. Om deze 

reden vragen we nogmaals om zuinig te zijn met het aanvragen met de noodopvang. Kan het echt 

niet anders dan wel graag per week een mail sturen naar de directie zodat we hier een rooster op 

kunnen aanpassen. Je kunt mailen naar directie.titusbrandsma@catent.nl  

Verder merken we heel goed dat de leerlingen en ouders ook prima de leerkrachten kunnen 

bereiken via de mail of via de app. Op deze manier wordt er wel eens een extra uitleg gevraagd of 

een vraag beantwoord. Toch zijn we nieuwsgierig en benieuwd hoe de ouders het online lesgeven 

ervaren. Daarvoor hebben we een online vragenlijst gemaakt. We zouden het fijn vinden wanneer 

jullie deze voor maandagavond voor 22.00 uur in willen vullen. Dan bespreken we de bevindingen 

met het team.  

De link van deze vragenlijst is: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pS2Hd1ErcE-

H5GeSJw1Xb1WcFuOb411KuwpFmGSAyKdUQUtTUzBWTUdUNk80ODk5WkRNWVczUTJZQy4u 
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Adviesgesprekken groep 8 op woensdag 10 februari 

Op woensdag 10 februari staan de adviesgesprekken voor 8 gepland. Deze laten we uiteraard 

doorgaan maar dan wel online, via Google Meet. U kunt zich hiervoor inschrijven vanaf vrijdag 22 

januari om 12.00 uur. Dan staan de verschillende tijdsblokken voor u klaar op de Parro app.  

Juf Jolisa en meester Harald voeren deze gesprekken via Google Meet. U kunt inloggen via het MOO 

account van uw zoon/dochter. Dus 1e letter voornaam.achternaam@tbschool.nl, dan vervolgens het 

eigen wachtwoord van u zoon en dochter. Voor meet geldt het wachtwoord: voornaam van uw kind.  

Het gesprek zal ongeveer 15 minuten duren. 

Aanwezigheid van uw zoon of dochter is uiteraard gewenst hierbij. Zijn er toch nog onduidelijkheden 

of vragen hierover stuur gerust een mailtje of appje naar de beide groepsleerkrachten. Zij helpen u 

graag verder.                             

Online bibliotheek 

Als je lid bent van de bibliotheek, kun je ook online boeken bestellen. Lid zijn is voor kinderen gratis 

dus heeft uw kind nog geen abonnement, doe dit dan snel! De online boeken zijn te lezen op een 

telefoon, tablet, computer of e-reader. Er zijn ook luisterboeken en er zijn zelfs online tijdschriften. 

Iedereen weet hoe belangrijk lezen is en op deze manier kan uw kind thuis blijven lezen. 

 

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 4 februari 2021 
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