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Belangrijke data: 

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? 

 

• De Professor Titus Brandsma heeft 

vanmorgen de burgermeester Karel 

Loohuis ontvangen. Hij heeft officieel de 

Kinderboekenweek geopend. 

 

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 is vanmorgen door burgermeester, Karel 

Loohuis, geopend. De leerlingen hebben allerlei vragen mogen 

stellen aan de burgermeester. De mooiste vraag was van Sam: “Is 

er ook een burgermeesterschool.” Die was er niet volgens de 

burgermeester maar vertelde nog wel dat lezen heel belangrijk is. 

Ook als burgermeester moet je veel lezen.  

Werkgroep gezonde school heeft ouders nodig. 

De werkgroep gezonde school heeft dringend extra ouders nodig. Deze werkgroep regelt samen met 

andere ouders leuke sporttoernooien zoals de sport en spelmiddagen voor de kleuters, pietengym 

voor 1 t/m 3 etc. Deze gezellige werkgroep komt ongeveer 4x per jaar gezellig samen waar ook 

meegedacht wordt over keuzes rondom de gezonde school. U kunt zich opgeven bij Miranda de Vent, 

directie.titusbrandsma@catent.nl  

Verder wil deze werkgroep nog even op het volgende attenderen: “Disco zwemmen De Dolfijn 22 

oktober 18.00 – 21.00 uur t/m 13 jaar.” Een leuke sportieve activiteit in de herfstvakantie voor de 

kinderen. 

 

Schoolfruit 2021-2022 
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Met EU-Schoolfruit ontvangen ongeveer 3000 scholen 20 weken gratis groente en fruit voor alle 

leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de klas! Dit schooljaar lopen de 

leveringen van 15 november 2021 t/m de week van 22 april 2022. En we zijn er weer bij! 

Ook hier kunnen ouders ons weer bij helpen! Onze fruitdagen zijn op woensdag, donderdag en 

vrijdag. Het hoeft echt niet elke week, we maken keurig een schema met beschikbare dagen. Graag 

uw hulp anders kunnen we het fruit niet netjes aanbieden in hapbare stukken. Ook hier kunt u zich 

opgeven bij Miranda de Vent, directie.titusbrandsma@catent.nl. 

 

Studiedag 6 oktober  

Gisteren waren onze leerlingen vrij maar alle juffen en meesters zaten keurig in de schoolbanken. 

Onze studiedag ging over het houden van kindgesprekken, over rekenen met het Barekamuurtje en er 

is een start gemaakt met het schoolonderzoek van onze WPO student juf Eline. Elk schooljaar doet de 

vierdejaarsstudent een onderzoek voor de school. Vorig schooljaar heeft juf Karin een onderzoek 

gedaan in het begeleiden van leerlingen tijden het effectief communiceren van conflicten. Juf Eline zal 

in de loop van het jaar ook ons meenemen in haar schoolonderzoek. 

 

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 28 oktober 2021 
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