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Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
We gaan de laatste weken van het schooljaar in.  
Ondanks dit ‘bijzondere jaar’met alle beperkingen en  maatregelen tegen de verspreiding van COVID-
19, hebben we veel bereikt en is het jaar ook omgevlogen. 
 
Met trots kunnen we u de groepsindeling voor komend schooljaar presenteren. 
Mede door extra gelden van de overheid is er veel ruimte voor extra ondersteuning voor onze 
leerlingen.  
Met blijdschap kan ik u ook vertellen dat wij 2 ‘oude bekenden’ hebben aangesteld:  
komend jaar wordt ons team versterkt door juffrouw Astrid en juffrouw Cecile.  
 
We gaan aan het einde van dit schooljaar  -met pijn in ons hart-  
afscheid nemen van onze juffrouw Martha …  
Martha is 41 jaar geleden als ouder onze school in gewandeld en heeft zich 40(!) jaar ingezet voor de 
Titus Brandsmaschool. Hoewel wij het er uiteraard niet mee eens zijn, gaat Martha heerlijk van haar 
pensioen, en vooral van haar kinderen en kleinkinderen  genieten volgend jaar.  
Wat zijn we Martha dankbaar voor al haar liefde voor de leerlingen en de school.  
En wat gaan we haar missen.  
Uiteraard gaan we haar nog even flink in het zonnetje zetten, echter helaas zonder ouders.  
Martha is nog niet volledig gevaccineerd en houdt nog even de basisregels (als afstand houden) 
stevig aan.  
 
 
Wij zijn erg enthousiast over ons nieuwe speelplein!  
Er wordt dan ook heerlijk en nóg leuker gespeeld. 
Het nieuwe schoolplein is bijna af (we wachten nog op de hardloopbaan). 
6 juli willen wij ons schoolplein feestelijk gaan openen!  
Hier leest u verder in deze nieuwsbrief meer over.  
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Gelukkig hebben we onze leerlingen sinds maart ‘weer gewoon op school’, maar we zijn nu 
ook aangenaam verrast meer mogelijkheden te zien door de versoepelingen: 
  
Schoolfotograaf  
Donderdag 24 en vrijdag 25 juni as. brengt de schoolfotograaf ons een bezoek.  
Majorie van de firma Sgoolfotografie maakt individuele foto’s van uw kind(eren),  
groepsfoto’s van de klassen en gezinsfoto’s van broertjes en zusjes op school.  
Helaas kunnen we broertjes en zusjes die (nog) niet op de Titus Brandsmaschool zitten,  
nog niet ontvangen.  
 
Schoolreisjes  
Met de versoepelingen durven wij het aan onze leerlingen een schoolreisje aan te bieden.  
Wel blijven we dit jaar dicht bij huis.  
Mede met een bijdrage van de ouderraad en van school willen we de reisjes zo betaalbaar 
mogelijk houden. Voor de kleuters zijn er geen kosten aan het schoolreisje verbonden, voor 
de leerlingen uit de groepen 3 tot en met 7 bedragen de kosten € 10,- per kind.  
U bent/wordt door de leerkracht nader geïnformeerd. 
  
 
Feestelijke opening schoolplein 
Dinsdag 6 juli willen wij er met onze leerlingen een feestelijke dag van maken! 
Onder het genot van een lekkere versnapering willen wij met onze leerlingen het plein 
feestelijk openen!  
De feestelijkheden vinden onder schooltijd plaats, helaas (nog) zonder ouders. 
 
Afscheid groep 8  
Dit jaar neemt groep 8 op gezellige en gepaste wijze afscheid van de basisschool.  
Drie-Dolle-Dagen kamp, helaas zonder overnachting, maar wel met een gezellig, uitdagend en 
feestelijk programma. 
 
Normaliter nemen wij feestelijk afscheid van de leerlingen en ouders uit groep 8. 
Traditiegewijs voeren de leerlingen de musical op en verzorgt het team daarna nog een deel 
van de afscheidsavond. Ook dit kan door corona niet doorgaan dit jaar, maar uiteraard 
hebben we een leuk alternatief bedacht: 
De leerlingen laten hun musical professioneel opnemen op een écht podium in De Vorstin. 
Iedere leerling ontvangt de musical uiteindelijk digitaal.  
 
Afscheidsmiddag schoolverlaters en ouders 
Op dinsdag 6 juli as. ‘springen’ de leerlingen om 14.15 uur eerst de school uit voor alle 
medeleerlingen en doen zij dat om 14.45/15.00 uur nog een keer voor hun ouders. 
Wij nodigen de ouders en de broertjes en zusjes van de leerlingen uit groep 8 dan ook van 
harte uit om op 6 juli vanaf 14.45 uur afscheid te nemen van de basisschoolperiode van uw 
kind. Het programma duurt tot ongeveer 16.00 uur.  
We hopen dat het weer meezit 6 juli,  
want het afscheidsfeest vindt (alleen) buiten plaats.   

Versoepelingen 
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Wij geven u graag inzicht in de groeps- en teamindeling voor komend schooljaar:  
  
Groep 1/2  juffrouw Carola  (tezamen met juf Sylvia, Melinda en Babeth) 
Groep 3    juffrouw Babeth & juffrouw Marlous  
Groep 4   juffrouw Eveline   
Groep 5   meester Mathijs  juffrouw Melinda  (woensdag)  
Groep 6    juffrouw Tessa  
Groep 7    meester Mick  juffrouw Cecile (donderdag)  
Groep 8   juffrouw Melissa & meester Guido  
  
 

Wij kunnen u mededelen dat met de gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs  
iedere groep ondersteuning / RT/ extra handen in de klas gaat ontvangen.  
Deze extra begeleiding wordt -naast de eigen leerkracht- gegeven door: 
juffrouw Melinda, juffrouw Babeth, juffrouw Marlous, juffrouw Sandra, juffrouw Cecile, 
juffrouw Melissa, meester Guido en juffrouw Astrid. 
 
Ook zijn wij de mogelijkheden aan het bekijken om een vakdocent gymnastiek / 
bewegingsonderwijs aan te stellen en de mogelijkheden betreft een huiswerkklas  
(wekelijks, op vrijwillige basis). 
 
Intern Begeleider   Linda de Bruijn (woensdag, donderdag, vrijdag)  
Taalklas   Juffrouw Sylvia   
Muziek    Juffrouw Irene   
Verrekijkergroep   Bovenbouw meester Guido  

Onderbouw juffrouw Melinda  
Coördinator   Leerlingzaken Ellen Zemmelink (vrijdag, om de week) 
Directeur   Anoek van Hofwegen (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)  
 
 
Vakantierooster schooljaar 2021/2022 
Herfstvakantie   ma 18-10-2021 t/m vr 22-10-2021  
Kerstvakantie   ma 27-12-2021 t/m vr 07-01-2022  
Voorjaarsvakantie  ma 21-02-2022 t/m vr 25-02-2022  
Goede Vrijdag   vr 15-04-2022  
Pasen    zo 17-04-2022 t/m ma 18-04-2022  
Meivakantie   ma 25-04-2022 t/m vr 06-05-2022  
Hemelvaart   do 26-05-2022 t/m vr 27-05-2022  
Pinksteren   zo 05-06-2022 t/m ma 06-06-2022  
Zomervakantie   ma 18-07-2022 t/m vr 26-08-2022 

 
Een overzicht van de geplande studiedagen volgt nog.  
 

Groepsindeling schooljaar 2021 / 2022 
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Ten slotte nog wat belangrijke data op een rij: 
 
Donderdag 3 juni Spacebuzz groep 7 
Donderdag 10 juni  bezoek Schaapskooi groep 7 (de leerlingen gaan op de fiets) 
Maandag 14 juni  schoolreisje groepen 5, 6 en 7 
Donderdag 17 juni Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 
Dinsdag 22 juni schoolreisje groep 1 en 2  
24 en 25 juni  bezoek schoolfotograaf 
Maandag 28 juni  rapport mee 
Dinsdag 29 juni  opname eindmusical groep 8 (op het podium van De Vorstin) 
30 juni, 1 en 2 juli Drie-Dolle-Dagen (kamp zonder overnachting)  groep 8 
Maandag 5 juli Schoolreisje groep 3 en 4  
Dinsdag 6 juli  feestelijke opening nieuw schoolplein 

14.15 uur uitzwaaien leerlingen groep 8 
   14.45 uur afscheidsmiddag ouders en leerlingen groep 8  
Donderdag 8 juli wennen in de nieuwe groep (groepen 1 tot en met 7) 
Vrijdag 09 juli  om 12.30 uur start de zomervakantie (tot 23 augustus) 
 
 
Naast al deze leuke activiteiten, zijn we ook richting het einde van het schooljaar aan het 
werken. Zo vinden de Citotoetsen, leestoetsen en methodetoetsen deze periode plaats. 
Hoewel we door de periode van het thuisonderwijs onze leerlingen in maart de 
middentoetsen hebben afgenomen (in plaats van januari), hebben we er bewust voor 
gekozen de eindtoetsen nog voor de zomervakantie af te nemen.  
Dit geeft een goed beeld van de stof welke uw kind al beheerst en waar uw kind nog 
begeleiding in moet krijgen. Met deze gegevens kunnen wij met alle extra handen en 
begeleiding in de klas direct goed starten komend schooljaar. 
Eind juni ontvangt u het rapport van uw kind(eren).  
Mogelijk vindt er op uw of ons verzoek nog (telefonisch) een rapportgesprek plaats.  
U ontvangt hier bericht van van de leerkracht van uw kind. 
 
 
 
Met hartelijke groet, mede namens het team van de Titus Brandsmaschool, 
 
 
Anoek van Hofwegen 

(a.vanhofwegen@titus-brandsmaschool.nl)  
 
 

Belangrijke data  
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