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Belangrijke data: 

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

Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 

Maandag 23 augustus Start nieuwe schooljaar 

Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma? 

 

 

OPRUIMEN!  

Vandaag is er flink gepoetst en opgeruimd 

zodat we het nieuwe schooljaar lekker schoon 

kunnen starten. Maar eerst gaan we met z'n 

allen genieten van de vakantie. 

Even voorstellen 

Hallo allemaal! Na Karin mag ik het stokje overnemen in groep 6. Mijn naam 

is Eline Jonkeren, 20 jaar, woon in Hoogeveen en ik ben 4e jaars pabo student. 

Het komende jaar zal ik op de woensdag aan een onderzoek werken die ieder 

jaar op de school wordt uitgevoerd. De donderdag en vrijdag zal ik in groep 6 

lesgeven. Toen ik startte met de opleiding mocht ik op de Titus Brandsma mijn 

eerste stage lopen. Daarom vind ik het juist zo leuk dat ik hier hopelijk mag 

afstuderen. Ik vind het leuk om lekker creatief bezig te zijn en ik hoop dat ook 

in de groep mee te kunnen nemen. Ik kijk uit naar een fijn nieuw schooljaar! 

Even voorstellen…. 

Na de zomervakantie mag ik als leerkracht de Titus Brandsma komen versterken, daarom stel ik mij 

graag even aan u voor!   

Mijn naam is Nienke Hulzebosch. Ik ben 31 jaar en woon samen met mijn partner 

Roy en onze zoon Vince in Lutten. Volgend schooljaar zal ik samen met juf Heleen 

groep 4 lesgeven. Op de woensdag, donderdag en vrijdag zal ik te vinden zijn in de 

groep. Ik kijk er erg naar uit om de kinderen, en u als ouder, te mogen ontmoeten. 

Voor nu een fijne zomer gewenst en tot ziens in het nieuwe schooljaar! 

 

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 12.45 – 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. 

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,-. 

Vakantiekaartje voor meneer Johannes, doen! 

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 

Laatste berichtje van de leerlingenraad. 

We hebben als leerlingenraad veel leuke dingen gedaan. 

We zijn een aantal keren bij elkaar geweest en hebben gepraat 

over leuke dingen en ideeën voor school, bijv. activiteiten die we 

konden doen in de verschillende seizoenen. Ook hebben we 

speelgoed uitgezocht voor het plein en de klassen.   

Dit was van het geld van de Jumbo-actie. We hebben nu een 

mooie benzinepomp op school van deze actie. 

Het uitkiezen was heel leuk en de kinderen genieten van de 

nieuwe spullen. 

Bedankt dat jullie mee hebben gedaan met sparen! 

En veel geluk in het nieuwe schooljaar! 

Groetjes van de leerlingenraad (Janella en Chanel) 



 

Namens het hele team van de Titus Brandsma! 


