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Belangrijke data: 

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

Dinsdag 5 oktober Dag van de leerkracht 

Woensdag 6 oktober Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij 

Donderdag 7 oktober Speciale opening van de Kinderboekenweek 

Donderdag 7 oktober t/m vrijdag oktober Kinderboekenweek 

Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober Herfstvakantie 

Woensdag 10 november Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij 

Donderdag 11 november St. Maarten groepen 1, 2 en 3 

Donderdag of vrijdag 18 en 19 november Eerste Rapport gaat mee 

Week 47 Rapport gesprekken 

Waar zijn we mee bezig op de Titus 

Brandsma? 

 

• "Week van het Pesten” 

 

• De Professor Titus Brandsma krijgt 

hoog bezoek op donderdag 7 oktober 

 

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, een eigen anti-pest button maken en spelenderwijs 

met elkaar in gesprek gaan over pesten. 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 hoort 

erbij!  

Oud papier data schooljaar 2021-2022 

De oud-papiercontainer staat van woensdag 8.00 t/m vrijdag 12.00 uur op de parkeerplaats achter de 

school op het Blankensplein. 

Schooljaar 2021-2022: 

Plaatsen: woensdag 22 september        – vrijdag 24 september 2021  

Plaatsen: woensdag 3 november             – vrijdag 5 november 2021 

Plaatsen: woensdag 15 december          – vrijdag 17 december 2021  



Plaatsen: woensdag 26 januari 2022       - vrijdag 28 januari 2022 

Plaatsen: woensdag 9 maart 2022           – vrijdag 11 maart 2022  

Plaatsen: woensdag 18 mei 2022              - vrijdag 20 mei 2022  

Plaatsen: woensdag 1 juni 2022               -vrijdag 3 juni 2022 

Plaatsen: woensdag 13 juli 20212            - vrijdag 15 juli 2022 

Deze informatie kunt u ook altijd vinden op https://tbschool.nl/praktische-informatie/oud papier data 

In de bijlage nog een brief waar ook de data nog apart staat vermeld, hang deze eventueel op in uw 

keuken.  

Kinderboekenweek 

Op donderdag 7 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘Worden wat je wil’. Een 

leuk thema waarin allerlei interessante beroepen naar voren komen.  

De Kinderboekenweek wordt altijd op een spectaculaire manier geopend en dit jaar hebben we 

daarvoor een speciale gast uitgenodigd. Burgemeester Karel Loohuis komt naar onze school om 

samen met ons de Kinderboekenweek officieel te openen. 

Ook u kunt iets voor ons betekenen tijdens de Kinderboekenweek. We zijn namelijk op zoek naar 

vaders en moeder die over hun beroep willen vertellen. Het liefst in zoveel mogelijk klassen maar wilt 

u alleen in de klas van uw kind(eren) vertellen, dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor even 

contact op met de leerkracht.  

Versoepelingen coronamaatregelen per september 2021 

• De 1,5 meter afstandsregel komt te vervallen. Daarmee vervalt ook de mondkapjes plicht in 

de gangen. 

• In het basisonderwijs vervalt per 20 september het quarantaineadvies voor de hele klas bij 

een besmette leerlingen. Wel kan de GGD bij meerdere besmettingen in een groep 

aanvullende adviezen geven. 

• Als een leerling positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Wel mogen de klasgenoten 

naar school en worden de ouders geïnformeerd middels een brief met het verzoek om hun 

kind nauwlettend in de gaten te houden. Soms kan een GGD wel een advies geven dat een 

klasgenoot die nauw contact heeft gehad met de positief geteste leerling alsnog in 

quarantaine moet. Dit is aan de professionele inschatting van de GGD. 

 

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 7 oktober 2021 

 

 

  

https://tbschool.nl/praktische-informatie/oud


 

 

Oud papier data schooljaar 2021-2022 

 

Beste ouders en buren van de Professor Titus Brandsma, 

 

Ook dit schooljaar 2021-2022 kunt u bij de Professor Titus Brandsma uw oud papier weer kwijt en wel 

op onderstaande dagen. De opbrengst van het oud papier gebruiken we voor allerlei doeleinden, 

denk aan speelgoed tijdens het buitenspelen of voor leuke gezelschapspelletjes in de klas etc.  

De oud-papiercontainer staat van woensdag 8.00 t/m vrijdag 12.00 uur op de parkeerplaats achter de 

school op het Blankensplein. 

 

Schooljaar 2021-2022: 

Plaatsen: woensdag 22 september        – vrijdag 24 september 2021  

Plaatsen: woensdag 3 november             – vrijdag 5 november 2021 

Plaatsen: woensdag 15 december          – vrijdag 17 december 2021  

Plaatsen: woensdag 26 januari 2022       - vrijdag 28 januari 2022 

Plaatsen: woensdag 9 maart 2022           – vrijdag 11 maart 2022  

Plaatsen: woensdag 18 mei 2022              - vrijdag 20 mei 2022  

Plaatsen: woensdag 1 juni 2022               -vrijdag 3 juni 2022 

Plaatsen: woensdag 13 juli 20212            - vrijdag 15 juli 2022 

Deze informatie kunt u ook altijd vinden op https://tbschool.nl/praktische-informatie/oud papier data 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Titus Brandsma 

https://tbschool.nl/praktische-informatie/oud

