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Titus Brandsmaschool  
Nieuwsbrief        juli 2021 

 

 
 
 
Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
 
De laatste schoolweek breekt alweer aan. 
Wat is dit jaar omgevlogen zeg. 
Met trots kijk ik terug op wat we bereikt hebben in dit uitzonderlijke jaar. 
Wat hebben de leerlingen, wat heeft het team en wat heeft u als ouder/thuisjuf of thuismeester 
ontzettend hard gewerkt dit jaar. 
Met voortdurend nieuwe maatregelen tegen de bestrijding van COVID-19, met een periode van 
thuisonderwijs, met nieuwe lesmethoden op school en met alles wat ‘gewoon’ al op ons programma 
staat, hebben we ontzettend veel bereikt!  
 
Zo hebben we de leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 zien genieten van de nieuwe methode Alles-
in-1. U heeft waarschijnlijk veel meegekregen van de grote projecten welke wij onze leerlingen 
hebben aangeboden. Groep 3 leest inmiddels veilig en goed middels de nieuwe methode Veilig Leren 
Lezen. We werken op school met een nieuwe schrijfmethode, zijn gestart met gymlessen door ROC 
studenten (groep 4 tot en met 8), hebben nog meer les in het Engels (middels de methode 
Groove.Me) en spelen we inmiddels op ons mooie vernieuwde schoolplein. 
Ook onze eigen taalklas, Verrekijkergroepen, muzieklessen en eigen peuteropvang lopen voorspoedig. 
Al met al geeft dit ons alle redenen om terug te kijken op een opvallend, afwijkend en vooral goed 
schooljaar. Het schooljaar heeft veel van u en van het team gevraagd, maar wat kijken we positief 
terug op ons onderwijs, op onze behaalde (eind)resultaten en naar onze vrolijke en tevreden 
leerlingen.  
De vakantie is u en het team dan ook van harte gegund! 
 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de groepsindeling.  
Met trots kunnen we u mededelen dat wij enorm in kunnen zetten op  
extra begeleiding (RT) in alle groepen en op een vakdocent bewegingsonderwijs.  
Wij verwelkomen juffrouw Cecile, juffrouw Astrid en meester Jan-Bram en wensen hen een heel fijne 
tijd toe op de Titus Brandsmaschool! 
Meester Jan-Bram komt op maandag de gymlessen verzorgen voor de groepen 1 tot en met 7. 
 
Meester Jan-Bram   Juffrouw Cecile    juffrouw Astrid  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       
 

Titus Brandsmaschool 
             Lopes Diaslaan 87 

      1222VC Hilversum 

 

035-6858896 

 

info@titus-brandsmaschool.nl 

 
 

      www.titus-brandsmaschool.nl                                

 
 

 
 
Dinsdag 6 juli aanstaande openen wij ons nieuwe plein. 
Alle leerlingen krijgen iets lekkers én worden getrakteerd op een frietjes-lunch. 
 
Ook nemen wij dinsdag afscheid van juffrouw Martha.  
Alle leerlingen hebben in de groep iets voor juffrouw Martha voorbereid. 
Uw kind mag dinsdag een bloem voor juffrouw Martha meenemen. Dit mag een enkele/losse bloem 
uit de winkel zijn, maar ook uit de tuin of een geknutselde bloem. 
We zullen van alle bloemen een mooi groot bloemstuk voor Martha maken.  
Door corona probeert Martha nog zoveel afstand als mogelijk te houden en nemen we alleen met de 
leerlingen afscheid van haar. 
 
Afscheid groep 8 
Dinsdag 6 juli zwaaien alle leerlingen aan het einde van de schooldag de leerlingen uit groep 8 uit.  
Om 14.45 neemt het team tezamen met de ouders en broertjes en zusjes van de leerlingen  
uit groep 8 afscheid van deze schoolverlaters.  
 
 
Donderdag 8 juli gaan de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 7 wennen in de nieuwe groep. 
 
Vrijdag 9 juli tellen we om 12.30 uur met de leerlingen af naar de zomervakantie. 
 
 
 

 

Momenteel geniet groep 8 van een ontzettend leuk 3-daags kamp.  
Middels #DaarGaatHetOm nemen zij op een heel gezellige manier afscheid van de basisschoolperiode 
en van elkaar. Drie Dolle Dagen vol sport, spel, samenwerking, gezelligheid, fietsen, speurtochten, 
samen eten en vooral veel lachen.  
 
Gelukkig hebben we alle leerlingen van de Titus Brandsmaschool nog een schoolreisje aan kunnen 
bieden dit schooljaar. 
En met de versoepelingen hebben wij de laatste weken nog veel gezellige en leuke dingen kunnen 
ondernemen met onze leerlingen.  
 
Ook heeft de fotograaf een bezoek aan onze school gebracht. U heeft vandaag een bestelkaart 
ontvangen. Hiermee kunt u inloggen en de foto(‘s) naar keuze bestellen.  
De foto’s worden dit jaar bij u thuis afgeleverd.  
 
Met de versoepelingen ontvangen we de leerlingen de laatste week graag weer gezamenlijk om 08.20 
uur op het plein. Om 08.25 uur gaan de leerlingen per klas met hun eigen leerkracht naar boven. 
 
 
 
 
 

Laatste week    &      afscheid juffrouw Martha   

Versoepelingen 
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Voor de volledigheid nogmaals het vakantierooster, inclusief onze studiedagen: 
 
Vakantierooster schooljaar 2021/2022 
 
Herfstvakantie   ma 18-10-2021 t/m vr 22-10-2021  
Kerstvakantie   vr 24-12-2021 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 
 
 
Studiedagen schooljaar 2021/2022 
 
Vrijdag 17 september 2021 
Donderdag 4 november 
Woensdag 26 januari 2022 
Maandag 7 februari 2022 
Donderdag 30 juni 2022 
 
 
 
 
 
Lieve ouders, wij wensen u een heel goede vakantie toe! 
Wij hopen dat er ook voor uw gezin weer veel mogelijk is. 
Voor de thuisblijvers biedt zowel het buurthuis als de buurtsportcoaches een gevarieerd programma 
aan in de zomervakantie. Op de volgende pagina’s in deze nieuwsbrief vindt u hier meer informatie 
over.  Let wel: dit programma en deze informatie is niet van school. 
 
 
Wij wensen onze groep 8 leerlingen een fijne zomer toe en een heel goede start op hun nieuwe 
school. Wij bedanken de ouders van deze leerlingen voor het vertrouwen in de school en zijn blij dat 
we de leerlingen met goede resultaten kunnen laten uitvliegen. 
 
Alle andere leerlingen wensen wij een heel fijne zomer toe en zien wij graag weer op maandag 23 
augustus gezond en uitgerust terug. 
 
Met heel hartelijke groet, namens het gehele team, 
 
Anoek van Hofwegen 
 
 
 

Vakantierooster schooljaar 2021 / 2022 
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INFORMATIE VAN DE BUURTSPORTCOACHES  
   dus niet van school 
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INFORMATIE VAN VERSA / het buurthuis 
   dus niet van school 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


