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Belangrijke data: 

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? 

 

 Op 7 juli hebben we de wisseldag. 

Leerlingen gaan kennismaken in de 

nieuwe groep met de nieuwe 

leerkracht, vanaf 10.30 uur gaan ze dan 

naar de nieuwe klas. 

 

 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 aan de juf Hennie doorgeven wie er komen! 

Wel graag de kinderen van groep 1 t/m 4 naar de Tamboer brengen en halen. Het heeft al in de Parro 

app gestaan. 

Toch nog even alle info voor u op een rijtje: 

 Welke leerlingen uit groep 1 komen? Graag doorgeven aan juf Hennie 

 Groep 1 t/m 4: halen en brengen bij de Tamboer. Om 12.10 uur bij de Tamboer brengen en 

halen rond 14.00 uur weer ophalen. 



 Groep 5 t/m 7 gaan met de leerkracht mee en komen ook weer terug op school. Dus we 

houden de gewone tijden aan. 

 Wees op tijd want ouders mogen van de Tamboer niet naar binnen. 

 Groepsleerkrachten staan buiten klaar voor uw kind klaar. 

Schoolrapport mee 

De leerlingen van groep 1 t/m 7 krijgen vandaag hun schoolrapport mee. Dit is het laatste rapport dit 

schooljaar. Gezien het feit dat het rapport van april en juli vlak na elkaar komen hebben we minder 

beschikking over veel cijfers.  Om die reden doen wij ons best om ook op het laatste rapport een zo 

goed mogelijk beeld te geven van de resultaten. Als team hebben we de afspraak gemaakt dat we de 

BOOM toetsen van mei/juni 2021 facultatief afnemen. Dit betekent dat de leerkrachten zelf bepalen 

of het meerwaarde heeft voor de leerling of niet. Begin schooljaar 2021 zullen we dan de eerste 

BOOM toetsen vanaf groep 4 weer gaan afnemen. De methode gebonden toetsen blijven we 

natuurlijk wel afnemen. 

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.  

TSO (Tussen Schoolse Opvang) 

De verwachting is dat in het nieuwe schooljaar (augustus 2021) de pauzes weer worden 

vertegenwoordigd door vrijwilligers i.p.v. de leerkrachten. 

De coördinatie rondom TSO ligt bij:  

* Jolise de Haan: moeder van Joris (groep 3), Oscar en Jasmijn (groep 1) 

* Pamela Bouwmeester: moeder van Jairo (groep 3) 

* Monique Gort: moeder van Iris (groep 6), David (groep 3) en Merel (groep 1) 

Zij houden zich o.a. bezig met de planning, begeleiding en financiën rondom TSO. 

Ook voor het nieuwe schooljaar zijn we weer op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden 

om in de pauzes een oogje in het zeil te houden. 

Naast het feit dat het leuk is om de kinderen fijn te zien spelen is het ook mooi dat de leerkrachten 

even een half uurtje ontlast kunnen worden. 

Als vrijwilliger is het de bedoeling dat je een half uurtje toezicht houdt op het schoolplein (de 

kinderen hebben voor die tijd al geluncht in de klas met hun eigen leerkracht). 

Hiertegenover staat een vergoeding van € 3,50 per overblijfdienst en je bent zelf vrij om te bepalen 

hoeveel overblijfdiensten je per maand wilt draaien. 



Mocht je het leuk vinden om overblijfouder te worden dan kun je je aanmelden bij een van de 

coördinatoren TSO (zie hierboven) door ze aan te spreken op het schoolplein of door een mail te 

sturen naar: tsocoordinatortbschool@gmail.com 

Ook voor meer informatie rondom TSO zijn zij op deze manieren te bereiken. 

We hopen dat we op veel enthousiaste vrijwilligers in het nieuwe schooljaar kunnen rekenen! 

Kosten TSO voor u als ouder 

Voorheen was u gewend om per keer dat uw kind overbleef te betalen, dat was altijd €1,70 per keer. 

U kreeg dan per maand een verzamelrekening. 

Sinds schooljaar 2020-2021 blijven alle leerlingen over en eten hun lunch samen met de leerkracht in 

de klas. Vervolgens gaan de leerlingen een half uur buiten spelen. Met hulp van leerkrachten en 

ouders houden we toezicht op het plein. Deze TSO-ouders krijgen hier een kleine vergoeding voor. 

Alle ouders krijgen betalen hiervoor een TSO-vergoeding. Het bedrag zal via de Schoolkassa via Parro 

op 2 momenten in het schooljaar worden geïnd via een betaalverzoek. In september €20,- en in 

februari ook €20,-. 

Nationaal Plan Onderwijs (NPO) gelden 

Dit School Programma Onderwijs is in samenspraak met de medewerkers en belanghebbenden van 

Professor Titus Brandsma tot stand gekomen. De volgende processtappen zijn hiervoor doorlopen: 

- Analyse van cognitieve resultaten (M-toetsen) op leerling-, groeps- en schoolniveau 

- Analyse van sociaal-emotionele resultaten (LVS sociaal-emotioneel) op leerling-, groeps- en 

schoolniveau 

- Bespreking analyses, observaties en algehele zorgsignalen met het team 

- Bespreking in/met het team en de MR 

Vanuit de bovenstaande analyse is gekozen voor de volgende interventies: 

 Op schoolniveau inzetten op het verbeteren van de opbrengsten van rekenen.  

Onze rekencoördinator juf Nelleke gaan we hiervoor inzetten en ook juf Titia gaat een dag 

extra werken om met de leerlingen wat te oefenen 

 Het technisch lezen/AVI niveau van de leerlingen verhogen.  

Juf Heleen is hiervoor vrij geroosterd. 

 Het handschriftonderwijs verbeteren in de groepen 3, 4 en 5.  

De kinderoefentherapeut Deborah Cabal gaat hiermee aan de slag in samenwerking met de 

leerkrachten, leerlingen en ouders. 

 Het ontwikkelen van een positief klimaat in twee groepen. 

De ‘Rots en Water’ trainer Larry Meijer hebben we hiervoor benaderd. 

 Impuls geven aan het muziekonderwijs 

Voor een jaar hebben we op de dinsdagen de muziekdocent Lauri Bruins aan ons weten te 

binden. 

 Stimuleren van de taalontwikkeling bij onze jonge leerlingen in groep 1 en 2. 

Juf Heleen gaat dit ook oppakken 

 

mailto:tsocoordinatortbschool@gmail.com


 

Formatie 2021-2022 

 maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag 

morgen 

Vrijdag 

middag 

Groep 

1  

Juf Hennie 

Juf Bianca 

(oa) 

Juf Hennie 

Juf Roelinke  

Juf Bianca (oa) 

Juf Roelinke 

Juf Bianca   

Groep 

2 

Juf Maaike Juf Bianca 

(oa) 

Juf Maaike Juf Maaike Juf Maaike  

Groep 

3 

Juf Paulien Juf Paulien Juf Paulien Juf Carla Juf Carla  

Groep 

4 

Juf Heleen Juf Heleen 

 

Juf Nienke Juf Nienke Juf Nienke  

Groep 

5 

Juf Kirsten Juf Kirsten Juf Kirsten Juf Kirsten Juf Kirsten Juf 

Kirsten 

Groep 

6 

Juf Leonie Juf Leonie Juf Leonie Juf Eline/juf Leonie Juf Eline Juf Eline 

Groep 

7 

Meester 

Harald 

Meester 

Harald 

Juf Nelleke Meester Harald Meester 

Harald 

meesterH

arald 

Groep 

8 

Juf Jolisa Juf Jolisa Juf Jolisa Juf Nelleke Juf Nelleke Juf 

Nelleke 

Opmerkingen bij bovenstaande formatie: 

 Onze nieuwe 4e jaarsstudent (WPO) is  Eline Jonkeren  geworden. 

 Verder hebben we een nieuwe collega in ons team, dat is juf Nienke Hulzebosch. Zij komt in 

groep 4. In de volgende nieuwsbrief zal ze zich verder voorstellen 

 Juf Hennie blijft juf Roelinke ook volgend schooljaar vervangen, totdat juf Roelinke weer terug 

is. Daar zijn we ook erg blij mee. 

 Juf Tamara, onze I.B’er, haar werkdagen worden de dinsdag en de woensdag 

 Juf Titia gaat op maandag, woensdag en donderdag werken 

 Juf Heleen en juf Nienke moeten nog wel de dagen met elkaar afstemmen. Dus dit kan nog 

enigszins veranderen. 

Bericht van Meneer Johannes 

Lieve jongens en meisjes van de Titus Brandsma, 

Op het moment ben ik al geopereerd en nu moet ik revalideren in Beatrixoord in Haren. Het was een 

zware operatie, maar gelukkig ben ik toe aan een volgende stap in het herstel: de revalidatie! 

Ik wil dan ook heel graag aan iedereen doorgeven dat ik jullie allemaal heel erg mis. 

De lieve kaartjes, tekeningen en gebeden van iedereen waardeer ik enorm. In deze pittige periode zijn 

dat de opstekertjes waar ik heel blij van wordt. Dat geeft me moed en kracht als het even moeilijk is. 

Lieve mensen, heel veel dank hiervoor. Zowel ik, mijn echtgenote en mijn kinderen zijn jullie heel 

dankbaar.  

Lieve groetjes van Meneer Johannes 



P.S. namens het team en de echtgenoot van meneer Johannes geven we het adres door waar meneer 

Johannes nog een tijdje moet blijven. 

Vinden jullie het nog leuk om een (vakantie) kaartje te sturen dan kan dat: 

UMC Groningen 

Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord 

t.a.v. Johannes van Hien  

afdeling BO kamer 12 

Dilgtweg 5 

9751 ND Haren 

Afscheid juf Karin 

Dit schooljaar heb ik met heel veel plezier lesgegeven aan groep 6. Voor volgend schooljaar heb ik een 

baan gevonden op de Juliana van Stolberg school. Dit betekent dus dat volgende week vrijdag mijn 

laatste werkdag is op de Titus. Ik heb het hier onwijs naar mijn zin gehad met groep 6, de andere 

leerlingen en alle meesters en juffen! Ik ga de school zeker missen, maar heb ook veel zin in deze 

nieuwe uitdaging.  

Verkeerssituatie rondom de school 

Afgelopen weken hebben we met de heer Oene Hoekstra van de gemeente en de met de werkgroep 

verkeersouders van de Titus Brandsma een aantal gesprekken gevoerd over verschillende 

verkeerssituaties rondom de school. Het gaat om de volgende plekken: 

 Parkeerplaats achter de school 

 Limburg van Stirumstraat/ Blankenslaan-Oost/ Willemskade 

De insteek van de werkgroep was om dit toch onder de aandacht bij de gemeente te krijgen. Veel van 

onze leerlingen moeten via deze wegen oversteken om bij onze school te komen.  

Wat betreft de verkeersremmende maatregelen dit wordt in eerste instantie op de lange termijn 

geschoven omdat de financiële situatie van de gemeente het niet toelaat om flinke investeringen te 

doen.  

Wel wordt er ingezet op handhaving omdat ze allen zagen dat er wel heel hard wordt gereden op de 

Limburg van Stirumstraat/ Blankenslaan-Oost/ Willemskade. U kunt dit trouwens ook volgen via 

facebook.  

Wat betreft de verkeerssituatie achter de school kunnen we als ouder ook zelf wat doen: 

 Niet te hard rijden 

 In de parkeervakken parkeren 

Bovenstaande punten blijven we onder de aandacht houden bij de gemeente. 

Namens de werkgroep verkeersouders: Timo Boertien, Eren Balanan en directeur Miranda de Vent 

Schooltijden volgend schooljaar 

Onze schooltijden worden weer als voor het Coronatijdperk. We kunnen ons voorstellen dat niet 

iedereen dit meer goed in beeld heeft. Met al die wijzigingen het afgelopen schooljaar. 

Dus bij ze nog alles voor u op een rijtje: 



Voor de kinderen in de eerste vier groepen, 1 t/m 4: 

Maandag                                : 8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur 

Dinsdag                                  : 8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur 

Woensdag                              : 8.30 – 12.15 uur 

Donderdag                             : 8.30 – 12.00 uur en 13.45 – 14.45 uur 

Vrijdag                                    : 8.30 – 12.00 uur (groep 2, 3 en 4) Groep 1 vrijdag vrij! 

Voor de kinderen in de hoogste vier groepen, 5 t/m 8: 

Maandag                                : 8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur 

Dinsdag                                  : 8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur 

Woensdag                              : 8.30 – 12.15 uur 

Donderdag                             : 8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur 

Vrijdag                                    : 8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur 

Vanaf 8.15 uur worden de hekken geopend. En kunnen de kinderen weer bij het hek afgezet 

worden. Volgend schooljaar gaan we ook een aantal inloopmomenten vaststellen voor de ouders 

zoals afgelopen schooljaar tijdens de ouderenquête is afgesproken. 

Tussen de middag blijven alle leerlingen over en maken we gebruik van de Tussen Schoolse Opvang. 

Hiervoor wordt een jaarlijks bedrag per kind berekend, deze is vastgesteld op 2x 20 euro per leerling. 

 

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 7 juli 2021 


