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Belangrijke data: 

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. 

Maandag 27 september t/m vrijdag 1 oktober Week van het Pesten, zie verder voor meer info 

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? 

 

• Online-kennismakingsavond op 21 

september voor al uw vragen over ons 

onderwijs. 

• Bijlagen van de ouderraad, jaarverslag 

en de begroting. Heeft u hier vragen 

over dan kunt u deze richten aan 

or.titusbrandsma@catent.nl 

• "Week van het Pesten” 

 

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 2 t/m 4: 

19:30 tot 20:00 uur 

Groep 1: 

20.00 tot 20.30 uur 

(tijdstip is aangepast dus let op!) 

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

Werken met Google Meet: 

mailto:or.titusbrandsma@catent.nl


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. 

Week Tegen Pesten 

Van 27 september t/m 1 oktober organiseert Stichting School & 

Veiligheid de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? 

Uitgesloten! Ook onze school doet hieraan mee. Van groep 1 t/m 8 

besteden we hier aandacht aan. We geven hierover lessen, we gaan 

filmpjes bekijken en erover praten. We willen graag een veilige en fijne 

groep waarin iedereen zichzelf kan, mag en durft te zijn. Uitgaan van 

de kracht van verschillen en werken aan een wij-gevoel in de groep 

zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt. Want: Iedereen hoor 

erbij!  

 

Kindgesprekken 

De komende weken investeren de leerkrachten weer in kindgesprekken. 

We willen graag met de kinderen in gesprek om ze actief bij het 

leerproces te betrekken. Kinderen kunnen namelijk heel goed aangeven 

wat zij als prettig ervaren en waar ze juist behoefte aan hebben. Het 

wordt een gesprek waar we juist ruimte bieden aan de leerling. Op de 

Titus Brandsma gebruiken we hier vaak een cirkel met 10 driehoeken 

voor, de ene kant is rood en de andere kant is groen. Bij de kinderen 

hebben we het dan vaak over de pizzapunten of taartpunten. Voor de herfstvakantie hebben we met 

alle kinderen in de school even gesproken. De leerkracht gaat dan even uit de klas met uw zoon of 

dochter, er komt dan een andere leerkracht de klas overnemen.  

Scala Kinderkrant 



Uw kind krijgt de kinderfolder van Scala Centrum voor de Kunsten met het nieuwe cursusprogramma 

mee naar huis. Scala biedt lessen en cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende 

kunst en media, en is werkzaam in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, 

Westerveld, Staphorst en Weststellingwerf. Voor kinderen die nog niet weten wat ze leuk vinden 

heeft Scala nu de Proeverij. In de periode van 13 t/m 25 september 2021 kunnen kinderen van groep 

3 t/m 8 van de basisschool 1 tot 4 proeflessen naar keuze volgen. Wil een kind graag dansen, dan kan 

het diverse dansstijlen uitproberen. Houdt het van tekenen of knutselen dan komen alle beeldende 

materialen, van potlood tot klei aan bod. Elk kind kan proeflessen volgen op verschillende 

muziekinstrumenten. Maar ook een combinatie van bijvoorbeeld een piano-, schilder-, toneel- én 

dansles is mogelijk. Scala hoopt op deze manier heel veel kinderen (en hun ouders) te kunnen helpen 

om hun talent en/of passie ontdekken. Na de Proeverij is er de mogelijkheid om te stoppen of om in 

te schrijven voor de les of cursus naar keuze. Natuurlijk blijft het voor kinderen die al weten wat ze 

willen mogelijk om zonder te ‘proeven’ in te schrijven. Voor meer informatie, kijk in de kinderfolder of 

op ontdekscala.nl 

Schoolmaatschappelijk werk 

Een mooie basisschooltijd, dat gunt elke ouder zijn of haar kind! Deze periode is immers een 

belangrijke periode in het leven van een kind. Toch kunnen er soms twijfels of zorgen zijn over het 

welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. Hierbij kan de schoolmaatschappelijk 

werker (SMW) ondersteuning bieden.  

Ondersteuning kan o.a. geboden of gefaciliteerd worden bij lastige situaties in de thuissituatie, in de 

buurt of binnen de school.  

SMW biedt begeleiding aan leerlingen en gezinnen voor bijvoorbeeld het vergroten van 

zelfvertrouwen en weerbaarheid, versterken van sociale vaardigheden, omgaan met de angst om te 

falen, omgaan met conflictsituaties, echtscheiding en rouwverwerking. 

Even voorstellen: 

Mijn naam is Inès Bouwhuis en ik ben verbonden als schoolmaatschappelijk werker aan Titus 

Brandsma vanuit SWW Hoogeveen. Voor vragen, hulp of tips rondom opgroeien en opvoeden ben ik 

bereikbaar via het telefoonnummer: 0528- 278855 of het emailadres: i.bouwhuis@swwh.nl 

Graag tot ziens/horens! 

Inès Bouwhuis 

 

https://ontdekscala.nl/proeverij-13-t-m-25-september-lessen-dans-muziek-theater-beeldend-en-urban-arts-uitproberen-bij-scala/
https://ontdekscala.nl/


 

 

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 23 september 2021 

 

 

 


