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Belangrijke data:
Woensdag 17 november
Donderdag of vrijdag 18 en 19 november
Zondag 21 november
Week 47
Woensdagmiddag 24 november
Vrijdag 3 december
Woensdag 22 december
Woensdag 22 december
Vrijdag 24 december
Maandag 10 januari 2022
Waar zijn we mee bezig op de Titus
Brandsma?

Start schoolfruit
Eerste Rapport gaat mee
Eerste Heilige Communie in de kerk, aanvang
10.00 uur
Rapport gesprekken
Pietengym in de Turnhal, groep 1 t/m 3
Sinterklaas komt de school bezoeken
's Morgens kerstviering in de kerk
Kerstmaaltijd op school met hun eigen klas
Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij en begint
de kerstvakantie
Start school in het jaar 2022
Rapportgesprekken

Corona besmettingen
Zoals iedereen kan merken gaan de besmettingscijfers weer omhoog. Ook wij merken dit weer op
school. Om een veilige werk-en leeromgeving voor onze medewerkers en leerlingen te borgen moet
iedereen zich weer meer houden aan de basisregels:
•
•
•
•

Was regelmatig je handen
Houd 1,5 meter afstand
Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD
Zorg voor voldoende ventilatie

Het is fijn om te zien dat ouders bij twijfel toch alweer sneller hun kind thuishouden. Vooral veelvuldig
hoesten en koorts zijn belangrijke signalen om toch uw kind thuis te houden.
Verder merken we ook dat leerkrachten weer meer gaan testen. En aangezien het druk is in de
teststraten en er ook bijna geen invallers te krijgen zijn, willen we u al laten weten dat het de
komende tijd wel een keer weer kan voorkomen dat de kinderen thuis komen te zitten. Dezelfde dag
online les krijgen is in veel gevallen nog niet mogelijk omdat de programma's niet allemaal digitaal
aangeboden worden zoals in de tijd van de lockdown. Maar gaat het langer duren dan gaan we dit zo
snel mogelijk weer regelen mits de leerkracht hiertoe ook in staat is (dus niet al te ziek is bij een
positieve besmetting).

Ook voor de rapportgesprekken die we graag op school willen houden moeten we even afwachten
wat er aankomende vrijdag gezegd gaat worden tijdens de persconferentie. Ook houden we de
besmettingscijfers in de gaten. Bij voorkeur houden we de rapportgesprekken op school maar nog wel
met een grote MAAR!

Rapport november 2021
Voor de rapporten van november vullen we nog geen cijfers in, maar alleen gedrag en werkhouding
noteren we in het rapport. Maar om toch al inzicht te geven hoe u kind ervoor staat op dit moment zit
er in het rapport ook een uitdraai van de laatste Boom toetsen. Deze toetsen zijn in oktober en in
november afgenomen. De leerlingen vullen verder ook nog hun eigen kindrapport in zodat ze zelf ook
goed kunnen meepraten wat goed gaat en waar ze nog hulp bij willen hebben. Vanaf groep 5 komen
de leerlingen mee met de rapportgesprekken en bespreken we ook het kindrapport.

Rapport gesprekken
In week 47, dus maandag 22 november tot en met vrijdag 26 november hebben we met alle ouders
weer rapportgesprekken. In principe vinden deze nog op school plaats en kunt u deze inplannen via
Parro. Vanaf 15 november, rond 17.00 uur, staan de tijden weer open en kunt u starten met plannen.
Vanaf groep 5 gaat ook u zoon of dochter mee naar school.
We wachten nog wel even de persconferentie van a.s. vrijdag af om te zien of we als school nog
andere maatregelen moeten treffen. Zodra daar meer over bekent is laten we u dit ook weer weten.

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
Deze oproep hebben we ook al voor de herfstvakantie gedaan maar er heeft zich nog niemand
opgegeven. Wilt u meer weten over deze werkgroep benader eens de moeders die er al inzitten. De
volgende moeders zitten in deze werkgroep, Rineke Doldersum (moeder Dewi en Devon), Lisette van
Rijswijk (moeder Fleur en Niek), Annet (moeder van Karlijn), Jannette (moeder van Maurits) en Linda
(moeder van Felien en Tess).

Eerste Heilige Communie
De Heilige Communie is de viering in de Rooms-Katholieke kerk waarbij kinderen voor het eerst
meedoen met de eucharistieviering. De eerste heilige communie is ieder jaar een speciaal moment,
waarbij de communicant echt even in de schijnwerpers staat! Vorig schooljaar is dit ivm Corona niet
doorgegaan maar dit jaar kan het wel weer. Van onze school gaat Sem Jansink uit groep 5 hieraan
deelnemen en wel op zondag 21 november in de katholieke kerk in Hoogeveen. We wensen hem dan
ook een leuke dag toe.
Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 22 november 2021

