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Woensdag 9 februari
Woensdag 9 februari
Vrijdag 18 februari
Maandag 21 t/m vrijdag 25 februari
Waar zijn we mee bezig op de Titus
Brandsma?

Start school in het jaar 2022, wel onder
voorbehoud.
Studiedag onderbouw, leerlingen uit groep 1 en
2 zijn die dag vrij.
Adviesgesprekken groep 8
Carnaval op de Titus
Voorjaarsvakantie
Afgelopen week hebben we gezorgd voor de
noodopvang. De leerlingen die er waren hebben
een paar leuke dagen gehad.
Verder zijn de leerkrachten goed bezig geweest
met hun eigen administratie en is er flink
opgeruimd.

Terugblik op 2021
Vol goede moed zijn we in augustus 2021 weer gestart met een nieuw schooljaar. De kinderen
hadden mooie verhalen over hun vakanties. Sommige kinderen waren in Nederland gebleven,
anderen waren naar het buitenland geweest en andere kinderen hebben genoten van dagjes uit in
eigen land. Ook de leerkrachten waren met frisse moed weer gestart aan dit schooljaar. Er was extra
geld van Arie Slob aan het onderwijs gegeven waarmee we de achterstanden konden wegwerken. In
september gingen we de leerlingen toetsen om goed zicht te krijgen wat onze leerlingen nodig
hadden. Met dat extra geld konden we extra leerkrachten aannemen om extra hulp te kunnen
bieden aan de leerlingen.
Maar al snel bleek dat het weer een jaar werd van improvisatie, flexibiliteit, veerkracht,
vindingrijkheid en vooral keihard werken. Helaas liepen de besmettingen ook snel op. Klassen in
quarantaine, testen, thuisonderwijs, GGD, zelftesten, positief en negatief, het waren de woorden die
we op school vaak hoorden. Bij het instituut voor de Nederlandse taal hebben ze ook een terugblik
op 2021 gegeven in twaalf nieuwe woorden.
Januari: Spookforens = is iemand die thuiswerkt en 's ochtends en 's avonds een stukje wandelt, rent
of fietst om de werkdag een duidelijk begin en einde te geven.
April: Samenzweving= staat voor mengvorm van spiritualiteit en complotdenken dus een combinatie
samenzwering en zweven.
November: Schnitzelpaniek = paniek onder de wintersporters door de 2G-regel die in Oostenrijk
werd ingevoerd, een aantal konden daardoor geen toegang krijgen voor hun geliefde schnitzels.

Veel woorden die erg corona gerelateerd zijn. Dat kan ook haast niet anders, het coronavirus
bepaalt nog steeds onze dagelijkse gang van zaken, thuis en op het werk.
Het woord prikspijt gaat de geschiedenis in als hét Van Dale Woord 2021.
Er is in Nederland een boosterversnelling gaande wat betreft de vaccinaties. Vooral om de snelle
opmars van de Omikronvariant tegen te gaan.
Laten we dan hopen dat we op 3 januari van Mark Rutte ook te horen krijgen dat de scholen weer
opengaan op maandag 10 januari.
Maar eerst gaan we genieten van een paar fijne feestdagen, van lekker eten, beetje familiebezoek
en met je gezin genieten van een gezelschapspelletje.
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