
 Nieuwsbrief                                              Schooljaar 2020-2021                      Nummer 17 

Belangrijke data: 

Maandag 19 april Vanaf 17.00 uur kunt u zich inschrijven voor de 

Rapportgesprekken groepen 2 t/m 7. 

Dinsdag 20 en woensdag 21 april IEP eindtoets groep 8 

Dinsdag 20 en woensdag 21 april met uitloop 

donderdag 22 april 

IEP toets voor groep 7, ze moeten oordopjes 

meenemen 

Donderdag 22 april Rapport mee groep 2 t/m 8 

Vrijdag 23 april Koningsspelen 

Maandag 26, woensdag 28 t/m vrijdag 30 april Rapportgesprekken met ouders voor de 

groepen 2 t/m 7 

Dinsdag 27 april Koningsdag, leerlingen zijn vrij 

Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei Meivakantie 

Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma? 

 

• Rapporten maken 

• Koningsspelen aan het regelen 

• Posters maken voor het gebruik van 
Social Media 
 

  

Koningsspelen 2021 

Ondanks Corona gaan we toch iets leuks doen tijdens de Koningsspelen. Niet alles kan maar we 

hebben gezocht naar wat wel kan. Elke groep gaat apart in de buitenlucht een leuke sportieve 

activiteit doen. We hebben leuke activiteiten gepland.  De Koningsspelen gaan door mits het weer 

het die dag natuurlijk ook toelaat.  Deze morgen sluiten we af met een kleine maaltijd in de eigen 

groep.  

We hebben de volgende sportieve activiteiten gepland: 

Groep 2; Marble Mania, met allerlei knikkerspelen op het schoolplein achter 

Groep 3; Oud Hollandse spelen op het schoolplein voor 

Groep 4; Hockeyclinic en dan deze keer op de echte Hockeyvelden 

Groep 5; Avengersgame op de velden van HZVV en de vader van Mats komt ons helpen 

Groep 6 en groep 7; Bootcampbattle in het Steenbergerpark, verdeeld over twee velden  

Groep 8; JB Cycling clinic op de wielerbaan vlakbij het zwembad. 

De leerkrachten zoeken per groep om hulp, zij gaan dit aangeven in de Parro app. 

De ene keer zoeken ze iemand om mee te fietsen en de andere keer meer voor het begeleiden van 

de spelletjes. 

Omgaan met Social Media 

De leerkrachten hebben vorige week een workshop gehad van het bedrijf #welovesociety. Met de 



leerkrachten hebben we verschillende scenario's besproken hoe we kunnen omgaan met social 

media. Sommige incidenten zijn zelfs strafbaar en andere weer niet. Ook hebben we een soort 

stappenplan gemaakt hoe hiermee om te gaan. 

De volgende stap is om met de leerlingen een aantal regels te bedenken wat hoort bij het gebruik 

van social media. Deze mooie regels laten we dan drukken op een poster en deze kunnen we dan 

hangen in de school.  

 

Vakantierooster 2021-2022 

Herfstvakantie maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021 

Kerstvakantie maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022 
Goede vrijdag en Pasen 15 april t/m 18 april 2022 

Meivakantie (samen met Koningsdag 
en bevrijdingsdag) 

maandag 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 

Pinksteren maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie 2022 maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022 

 

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 29 april 2021 


