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Titus Brandsmaschool  
Nieuwsbrief december 2020 

 
 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
 
De maand november en december brengt veel 
gezelligheid met zich mee! 
De ouders van ons ‘Deco-team’ hebben de ramen  
heel leuk versierd en inmiddels zijn de klaslokalen  
van leuke knutsels voorzien. 
 
Afgelopen week hebben de leerlingen hun schoen  
mogen zetten en hebben zij hier uiteraard een  
cadeautje in gevonden. 
 
4 december hebben wij de sinterklaasviering op de school. 
De groepen 1 tot en met 4 hopen de Sint even te kunnen bezoeken. 
De groepen 5 tot en met 8 gaan de ochtend vullen met het uitpakken van de surprises. 
De kinderen zijn 4 december op de gewone tijd op school (08.20 – 12.30 uur). 
 
 
Corona 
We missen de aanwezigheid van alle ouders erg in de school! 
We hopen u middels de Parro van wat foto’s en indrukken te kunnen voorzien. 
Vooralsnog kunnen we zieke / afwezige collega’s vervangen en hebben de leerlingen hier geen 
hinder van ondervonden. 
We zien regelmatig leerlingen thuis verblijven, bijvoorbeeld door quarantaine. 
Onderwijs laten wij op afstand zoveel als mogelijk doorgaan. 
Bij koorts blijven in ieder geval nog steeds alle gezinsleden thuis. 
 
Helaas is er door Corona al zoveel anders…  
Echter hebben wij zo goed als mogelijk -met alle Corona-protocollen-  
een leuke decembermaand voor onze leerlingen gepland (zie pagina 2). 
 
Ontruimingsoefening 

Deze maand hebben we de ontruimingsoefening gehad. 
Twee keer per jaar oefenen wij wat te doen bij brand of andere calamiteiten.  
De oefening verliep prima.  
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Kerstviering 
Het kerstspel wat wij jaarlijks gezamenlijk opvoeren komt dit jaar te vervallen. 
Wel gaan wij de kinderen woensdagavond 16 december ’s avonds uitnodigen. 
Ons traditionele kerstdiner (ons buffet) kan niet plaatsvinden, wel organiseren wij voor onze 
leerlingen een Titus-kerst-première-filmavond.  
We zijn voornemend om de rode loper voor onze leerlingen uit te rollen en een heuse fotograaf 
uit te nodigen om iedere leerling in mooie kerstkleding op de foto te zetten. 
Over de exacte tijden en de kerstactie informeren wij u na de Sinterklaasperiode. 
 
Ook gaan wij onze jaarlijkse kerststukjes maken.  
Wij willen u vragen om vrijdag 11 december (of uiterlijk maandag 14 december) uw kind(eren) 
een tasje mee te geven met: 

o Een klein bloempotje 
o Een blok oase 
o Takjes kerstgroen en/of coniferengroen 
o Wat kleine kerstversieringen 

 
Buitenschoolse activiteiten 
Donderdag 12 november zijn we met groep 4 naar het Buitenhuis geweest.  
Eerst zijn we naar het Sperwershof gelopen en daar hebben we uitleg gekregen  
over wat er allemaal in de kassen groeit, we mochten zelfs tomaten en paprika  
proeven! Toen we weer terugkwamen bij het Buitenhuis  
zijn we in groepjes een tocht door het mooie bos gaan maken. 
Daarbij hadden we opdrachtkaartjes met daarop bijv. ‘zoek een boom waarop  
je kunt balanceren’ of ‘probeer met een eikel op je hoofd te lopen zonder dat  
deze valt’. Na de wandeling hebben we onze lunch opgegeten en mochten  
we nog heerlijk spelen in de speeltuin van Natuurmonumenten.  
 
 
 
Als afsluiting van het project “je bent wat je eet”, hebben alle kinderen van de 
Verrekijkersgroep 17 november jl. het Buitenhuis in ’s-Graveland bezocht.  
Eerst hebben de leerlingen een rondleiding bij het Sperwershof gekregen.  
Hier leerden zij over vergeten groeten en mochten zij deze vers uit de tuinkas proeven. 
Daarna hebben zij een heerlijk ‘drie-gangen-lunch’ gemaakt en genuttigd. 
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De groepen 3 en 4 gingen onlangs naar het filmtheater in 
Hilversum. Beide groepen kregen een eigen bioscoopzaal. Wat 
een luxe zeg, al die ruimte.   

We hebben gekeken naar de film ‘Minuscule 2, een tropisch 
avontuur’. De film ging over een aantal kleine insecten die per 
ongeluk aan de andere kant van de wereld terecht kwamen. Een 
spannende film, zonder enge stemmen, die de groepen zeker 
boeiden!  

 

 

Belangrijke data:   

3 december   De surprisekijkavond komt te vervallen 
4 december                Sinterklaasviering op school 
11 december                             Kerstgroen, oase en potje mee 
16 december                             kerstavond voor onze leerlingen 
18 december                             Start om 12.30 uur de kerstvakantie (tot 4 januari) 
 
04 januari                                   Eerste schooldag van 2021 
05 en 06 januari                        Adviesgesprekken ouders groep 8 
27 januari                                   Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 
 

 
 

Wij wensen u en onze leerlingen een gezellige Sinterklaasperiode toe.  
 
Met vriendelijke groet namens het team van de Titus Brandsmaschool, 
 
 

Anoek van Hofwegen 


