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Titus Brandsmaschool 

 

Nieuwsbrief september 2022 

 

 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Welkom in schooljaar 2022-2023! 
Wij zijn het jaar goed gestart.  
We hebben gelukkig alle leerlingen en 
leerkrachten weer op school en gaan er 
samen een goed en fijn schooljaar van 
maken! 
 
Dit schooljaar besteden we naast de 
basisvakken ook veel aandacht aan 
bewegend leren:  
We gaan o.a. samenwerken met de 
universiteit van Groningen en met Danny de Heus (de buurtsportcoach). Tezamen zullen wij diverse 
wetenschappelijke onderzoeken inzetten om -door te bewegen- de hersenactiviteit van uw kind(eren) 
volop te stimuleren. Tijdens de studiedag van 23 september as. wordt het team getraind hier zo 
effectief als mogelijk naar te handelen. 
 

Meester Jan-Bram heeft afscheid genomen van de Titus Brandsmaschool. Jan-Bram gaat op Groot 
Goylant een project begeleiden. Wij bedanken Jan-Bram voor alle gymlessen en wensen hem veel 
plezier op het voortgezet onderwijs.  
 

Wij heten juffrouw Daisy welkom! 
Daisy heeft enkele jaren geleden op de Titus Brandsmaschool gewerkt en heeft daarna enkele jaren op 
de Da Costaschool gewerkt. Sinds dit schooljaar is juffrouw Daisy weer aan de Titus Brandsmaschool 
verbonden en stelt zij zich graag even voor:  

 

Hoi allemaal! 
Mijn naam is Daisy. Dit jaar ben ik juf van groep 2 op de Titus Brandsmaschool. Vier jaar geleden 
heb ik met heel veel plezier gewerkt op deze school en ik ben heel blij om nu weer terug te zijn! 
De fijne sfeer in de school, het gezellige, enthousiaste en hardwerkende team, hebben mij doen 
besluiten terug te keren.   
Naast mijn werk woon ik met mijn man en onze kinderen in Kortenhoef. Wij zijn in de 
zomervakantie verhuisd en genieten nu van ons mooie huis met heerlijke tuin!   

Ik heb ontzettend veel zin in dit schooljaar en ik zie er naar uit met iedereen kennis te maken.   

Tot snel!  

Liefs, Daisy  

 
 

Juffrouw Daisy  
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Maandagavond 12 september zien wij u graag op onze informatieavond.  
Ouders met kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 zien wij graag om 19.00 uur in de klas van uw kind. 
Ouders met kinderen uit de groepen 1, 2, 3 en 4 zien wij graag om 19.45 uur in de klas van uw kind.  
 
Tijdens de informatieavond ontvangt u de jaarkalender, krijgt u algemene informatie over de groep 
(huiswerk, gymdagen, etc.), maar ook informatie omtrent de leerstof/het programma wat uw kind 
aangeboden gaat krijgen dit schooljaar.  
De leermiddelen staan ter bezichtiging voor u klaar en uiteraard is er ruimte voor vragen. 
 

Informatieavond maandag 12 september 2022 

 Voor ouders van kinderen uit groep 

19.00 tot uiterlijk 19.40 uur 5, 6, 7 of 8 

19.45 tot uiterlijk 20.30 uur 1, 2, 3 of 4 

 
Om 19.40 uur bent u welkom om in de lerarenkamer een kopje  
koffie/thee te halen.  
 
 
 
 
 

Voorheen ontving u een brief waarop u aan heeft gegeven of wij foto’s van uw kind(eren)  
mogen verwerken op Parro, in een nieuwsbrief of op Instagram/Facebook. 
Vanaf dit jaar willen wij u verzoeken dit in Parro aan te geven.  
 
U opent hiervoor ➔ Parro  

   ➔Kiest bij acties Privacy-voorkeuren en geeft aan of foto’s gebruikt mogen worden.  
 

 
 

➔ Extern  betreft Social Media (Facebook en Instagram) 
 

➔ Intern   betreft Parro, de nieuwsbrief en MyAlbum 
 

➔ Stagiaires  betreft beeldmateriaal voor onze studenten  
 

➔ En vervolgens uw voorkeuren opslaan 
 
 

 
 
U kunt tot en met 13 september uw voorkeur aangeven. Daarna kunt u uw voorkeur(en) bij Anoek 

wijzigen.   

Informatieavond 

Parro                                                                               Privacy-voorkeuren & AGV 
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Maandag 12 september  Informatieavond 
    Groep 5 t/m 8 19.00 – 19.40 uur 
    Groep 1 t/m 4 19.45 – 20.30 uur  
Maandag 19 september  Sportdag op/rond school 
Woensdag 21 september bezoek TechSpace groep 5 
Vrijdag 23 september  Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)  
Maandag 26 september  bezoek TechSpace groep 4 
Maandag 03 oktober   bezoek TechSpace groep 2 
Dinsdag 04 oktober   bezoek Buitenhuis groepen 3 en 4  
Woensdag 05 oktober   Opening kinderboekenweek ‘Gi-Ga-Groen’  

bezoek TechSpace groep 6 
Maandag 10 oktober   bezoek TechSpace groep 3 
Dinsdag 11 oktober    bezoek Buitenhuis groep 7  
Woensdag 12 oktober   bezoek TechSpace groep 7 
Vrijdag 14 oktober   om 12.30 uur begint de herfstvakantie  
 
 
Voor vragen kunt u bij de leerkrachten terecht.  
Dit kan per parro, mail of loop gerust even bij de nieuwe leerkracht(en) binnen.  
 
Namens het team van de Titus Brandmsaschool wens ik alle leerlingen, ouders, juffen & meesters een 
heel prettig schooljaar toe en graag tot op de informatieavond.  
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Anoek van Hofwegen 
     a.vanhofwegen@titus-brandsmaschool.nl 

Belangrijke data                           
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