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Belangrijke data: 

Woensdag 16 juni Studiedag leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij 

Woensdag 23 t/m vrijdag 25 juni Schoolkamp groep 8 

Donderdag 1 juli Laatste rapport gaat mee 

Week 26 Facultatief oudergesprekken.  

Vrijdagochtend 2 juli Groep 1 t/m 4 's ochtends vrij 

Vrijdagmiddag 2 juli Musical groep 8 voor groep 1 t/m 7 in de 

Tamboer, graag zelf de kinderen van groep 1 

t/m 4 brengen en halen naar de Tamboer 

Vrijdagavond 2 juli Musical groep 8 voor de ouders in de Tamboer 

Dinsdag 6 juli Laatste schooldag groep 8 

Woensdag 7 juli Wisseldag, alvast kennismaken met de nieuwe 

juf/ meester. 

Vrijdag 9 juli Laatste schooldag: “Titus Got Talent”. 

Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 

Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma? 

 

• Laatste voorbereidingen voor de laatste 

weken van dit schooljaar, musical, 

schoolkamp, rapporten, schoolgids, 

formatie, laatste schooldag etc. 

 

 Schoolmusical groep 8 in de Tamboer 

De Tamboer biedt een mogelijkheid om groep 8 de musical te laten opvoeren met publiek. En wel op 

vrijdag 2 juli. 's Middags voor alle leerlingen van de school en 's avonds voor de ouders. Ze hebben 

ruimte genoeg dat het veilig kan. Intussen zien we dat er hard gespaard wordt door iedereen, van 

jong tot oud. 

De uitvoering in de Tamboer voor de kinderen van de school kan alleen op vrijdagmiddag 2 juli. 

Aangezien alle leerlingen aan het sparen zijn en ook aan alle leerlingen van de hele school de kans 

willen geven om de musical in de tamboer te mogen gaan zien hebben we het volgende geregeld en 

bedacht: Vrijdagmorgen zijn de groepen 1 t/m 4 vrij!! Zodat ze op vrijdagmiddag 2 juli in de tamboer 

de musical gaan bekijken.  

Ook groep 1 is uitgenodigd! We hebben die dag de groepsleerkracht juf Hennie extra kunnen regelen. 

Wel graag de kinderen van groep 1 t/m 4 naar de Tamboer brengen en halen. Meer hierover komt 

nog op de Parro app. 

Titus Got Talent  



De laatste schooldag sluiten we traditiegetrouw altijd op een leuke manier af. 

Dit schooljaar doen we dat met een show in de eigen klas; Titus Got Talent. 

Wat is je talent? Kun je goed dansen? Of kun je hele goede grappen vertellen? Of kun je goed zingen? 

Of misschien wel playbacken? Of een instrument bespelen? Heb je een talent in de sport en wil je dat 

graag laten zien? Het kan en mag allemaal. Geef je op bij je eigen groepsleerkracht. 

Groep 1 sluit al een dag eerder het schooljaar af en deze groep gaat  Titus Got Talent op 

donderdag 8 juli regelen en uitvoeren. Meer hierover komt nog op de Parro app. 

Zelftesten 

Een tip van een ouder: 

Bij lichte verkoudheidsklachten van uw kind kunt u ook een zelftest thuis doen. Deze zelftesten zijn 

overal te koop en relatief goedkoop. Deze moeder gaf aan dat de wachttijden bij de GGD heel erg 

lang zijn en met zo'n zelftest heb je relatief snel een uitslag.  

Het wordt door de school niet verplicht gesteld maar op deze manier kunt u uw kind met lichte 

verkoudheidsklachten met een negatieve uitslag weer snel naar school toe laten gaan en missen ze op 

deze manier maar heel erg weinig lesstof. 

Onderzoek juf Karin  

Voor de meivakantie zijn de leerlingen en leerkrachten druk 

bezig geweest met het stappenplan bloem. Als er een conflict 

was, hebben de leerlingen via de vijf stappen het conflict op een 

goede manier uitgepraat. Inmiddels kan ik de eerste resultaten 

met u delen! De leerlingen en leerkrachten vonden het erg fijn 

om met het stappenplan bloem te werken. De leerkrachten 

weten nu hoe zij de leerlingen nog beter kunnen helpen om het 

conflict goed op te lossen. De leerlingen gaven aan het fijn te 

vinden dat ze nu weten wat ze tijdens het uitpraten kunnen 

zeggen. Want dat vonden ze aan het begin van het schooljaar 

nog lastig. Door de bloem hebben we geleerd dat het goed is om 

je gevoelens te verwoorden. Het vinden van een goede 

oplossing is natuurlijk belangrijk en uit de observaties blijkt dat 

het de leerlingen, met hulp van de leerkrachten, lukt om een 

passende oplossing te           vinden. Kortom, de bloem heeft ons 

goed op weg geholpen.   

 

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 24 juni 2021 


