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Belangrijke data: 

Vrijdag 27 augustus TSO-bijeenkomst om 13.00 uur voor 

belangstellenden 

Maandag 30 t/m maandag 6 september Inloop ouders van 8.30 tot 9.00 uur voor de 

groepen 1 en 2 

Maandag 6 t/m vrijdag 10 september Inloop ouders van 8.15 tot 8.30 uur voor de 

groepen 4, 6 en 8 

Donderdag 9 september Schoolfotograaf 

Vrijdag 10 september Openingsviering in de kerk, nog alleen voor de 

leerlingen. 

Vrijdag 10 september Verjaardag juf Maaike voor groep 2 

Maandag 13 september Studiedag groep 1 en 2, leerlingen zijn vrij 

Maandag 13 t/ 17 september Inloop ouders van 8.15 tot 8.30 uur voor de 

groepen 3, 5 en 7 

Woensdag 15 t/m vrijdag 17 september Schoolkamp groep 8 

Dinsdag 21 september Kennismakingsavond met de groepsleerkracht, 

wel nog online. 

Woensdag 6 oktober Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij 

Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober Herfstvakantie 

Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma? 

 

• Gouden weken! We investeren in de 

groepsvorming. 

 

Start schooljaar 

We zijn weer goed gestart, ook fijn om alle leuke vakantieverhalen te horen van de kinderen. 

De eerste weken investeren we altijd extra in groepsvorming, dat noemen we ook wel de Gouden 

Weken. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen 

verkennen elkaar, de meester of juf en ook de regels. Daarom zijn de eerste weken belangrijk om te 

investeren in een goed pedagogisch klimaat. We gebruiken meer coöperatieve werkvormen, we 

stellen samen de groepsregels op, investeren meer in elkaar beter leren kennen door allerlei leuke 

spelletjes etc. Groep 8 gaat al in september op kamp, ook mooie manier om te investeren in de 

groepsvorming. Verder investeren we ook in de oudercontacten, daarom is de inloop van ouders al 

vlot gepland en hebben we al snel een kennismakingsavond.  

Laten we er samen een mooi schooljaar van maken. 

 

 



 

Studiedagen 2021-2022 

Kleuterstudiedagen 

Maandag 13 september; groep 1 en 2 vrij 

Woensdag 9 februari; groep 1 en 2 vrij 

Studiedagen hele team 

Woensdag 6 oktober; groep 1 t/m 8 vrij 

Woensdag 10 november; groep 1 t/m 8 vrij 

Woensdag 9 maart; groep 1 t/m 8 vrij 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 9 september komt de schoolfotograaf. Vorig schooljaar zijn nog alle leerlingen 

individueel gefotografeerd dus vandaar dit jaar alleen de groepsfoto's per klas. Deze worden buiten 

gemaakt.  

Van alle nieuwe leerlingen en nieuwe leerkrachten worden wel individuele foto's gemaakt. Dat zijn 

vaak de jongste leerlingen.  

Inloopmomenten voor de ouders 

• Van maandag 30 t/m maandag 6 september mogen de ouders van de kinderen uit groep 1 en 

2 even met zoon of dochter mee de klas inlopen. U kunt dan even kennismaken met de 

andere leerlingen en met de juf. Voor de kleuters mag dat van 8.30 tot 9.00 uur. U kon zich 

hiervoor inschrijven op de papieren die op de ramen hingen. Niet meer dan 1 ouder per kind.  

• Van maandag 6 t/m vrijdag 10 september mogen de ouders van de kinderen uit groep 4, 6 en 

8 even met zoon of dochter mee de klas inlopen. U kunt dan even kennismaken met de 

andere leerlingen en met de juf. Dat is van 8.15 tot 8.30 uur. U kunt zich hiervoor inplannen 

via Parro. Niet meer dan 1 ouder per kind. 

• Van maandag 13 t/m vrijdag 17 september mogen de ouders van de kinderen uit groep 3, 5 

en 7 even met zoon of dochter mee de klas inlopen. U kunt dan even kennismaken met de 

andere leerlingen en met de juf. Dat is van 8.15 tot 8.30 uur. U kunt zich hiervoor inplannen 

via Parro. Niet meer dan 1 ouder per kind. 

Omdat het druk kan zijn in de gangen graag even een mondkapje op. 

Een paar dagen voor de deze week zullen we in Parro de berichten open zetten. U krijgt hier vanzelf 

een melding van. 

Online Kennismakingsavond dinsdag 21 september 

Helaas doen we ook dit schooljaar de kennismakingsavond nog online. 

U krijgt van tevoren op papier de informatie over de groep.  

Uitgelegd wordt wat ze gaan leren, met welke methodes we werken, wat u kunt verwachten met het 

huiswerk en de bijzondere dagen worden genoemd. Heeft u vragen hierover dan hebben we de 

online sessie. Let op, u bent dan als groep ingelogd. Dus vragen stellen over uw eigen kind is niet de 

bedoeling, mede omdat iedereen kan inloggen. 



We hebben verschillende tijden hiervoor gepland zodat u eventueel bij meerdere kinderen ook op 

verschillende momenten de gelegenheid hebt om u vragen te stellen. 

Groep 5 t/m 8: 

19:00 tot 19:30 uur 

Groep 1 t/m 4: 

19:30 tot 20:00 uur 

Inloggen doet u met Google Meet, van de groepsleerkracht krijgt u nog de code. 

Werken met Google Meet: 

1. U gaat naar Moo.nl en logt in met het account van uw kind 

2. U klikt op de knop: Google Meet 

(Deze kan onder programma’s staan) 

 

 

3. Bij de + kunt u de code invoeren die u van de leerkracht 

per mail of schoolapp heeft gekregen. 

 

 

4. U geeft Google Meet toestemming om uw microfoon en camera te gebruiken. 

5. Zorg dat het volume van uw device voldoende hard staat. 

Openingsviering 10 september 

 

We mogen weer naar de kerk, dat vinden we heel erg leuk. Helaas nog niet met de ouders erbij maar 

het is een goede start van het schooljaar. We gaan de foto's wel delen in de Parro app, kunnen jullie 

toch nog meegenieten als ouder. 

  

Schooltijden schooljaar 2021-2022 

Onze schooltijden worden weer als voor het Coronatijdperk. Voor veel ouders was dat nog even 

wennen afgelopen maandag. In de laatste nieuwsbrief vorig schooljaar is dit al gecommuniceerd 

maar voor de zekerheid doen we dit nog een keer. 

Dus bij deze 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. De kinderen kunnen weer bij het hek afgezet worden. 

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 nogmaals €20,-. 

Meneer Johannes is nog steeds ziek 

Meneer Johannes is nog aan het revalideren. De vakantiekaartjes en nog wat tekeningen heeft hij 

enorm leuk gevonden. Hij geeft aan dat elk kaart die hij krijgt een beetje beter van wordt. Ook van de 

tekeningen van de kinderen geniet hij enorm. Dus kom maar op met de leuke kaarten en tekeningen. 

Ze kunnen bij juf Miranda ingeleverd worden en zij gaat ervoor zorgen dat ze bij meneer Johannes 

komen. 

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 9 september 2021 

 

 


