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Titus Brandsmaschool 

 

Nieuwsbrief informatie schooljaar 2022/2023 

 

 
         Hilversum, 1 juli  2022 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 
En zo is het schooljaar omgevlogen! 
We hebben veel geleerd afgelopen schooljaar. Geleerd door te doen, te oefenen, te ontdekken en 
door te ervaren, maar vooral door het goed en fijn met elkaar te hebben.  
De sfeer op school is ontspannen, prettig en fijn, wat wij bij onze leerlingen en leerkrachten terug zien.  
 
Volgende week ontvangt uw kind het rapport. De leerlingen hebben er hard voor gewerkt! 
Vrijdag 15 juli as. start om 12.30 uur de vakantie, tot die tijd staan de laatste 2 weken van het 
schooljaar vol leuke activiteiten en uiteraard gaan we wennen in de nieuwe groep. 
 
In deze nieuwsbrief leest u o.a. wie de juffen/meesters van uw kind(eren) volgend schooljaar zijn. 
 
 
 

 
Maandag 27 juni jl. zijn de groepen 5, 6 en 7 op schoolreis naar Duinrell 
geweest.  
Het park bood voor ieder wat wils! 
Helaas sloeg het weer rond 14.00 uur om, waardoor de dag een nat en best 
spannend einde had. 
De hele week hebben wij de avonturen nog teruggehoord bij de leerlingen.  

 
 
Dinsdag 5 juli gaan de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 op schoolreis.  
De leerlingen uit de groepen 1 en 2 bezoeken een leuke speeltuin in Kortenhoef. 
Groep 3 en 4 bezoekt Speelpark Oud Valkeveen. 
 
 
Woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 juni bieden we de leerlingen uit groep 8 De Drie Dolle Dagen 
aan. Drie dagen vol leuke, gezellige, uitdagende, sportieve, ontspannen en lekkere activiteiten. 
Juffrouw Melissa, meester Guido en meester Mathijs hebben er erg veel zin in! 
 
Veel plezier en lekker weer gewenst allemaal! 
 
 
 

Schoolreis  
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Met gepaste trots delen wij u de groepsindeling voor komend schooljaar mee: 
 
Groep 1 juffrouw Carola 
Groep 2 juffrouw Daisy (ma, di, vr) en juffrouw Anna 
Groep 3 juffrouw Babeth (ma, di, vr) en juffrouw Cecile 
Groep 4 juffrouw Eveline 
Groep 5 meester Mathijs (ma, di, do, vr) en meester Mick 
Groep 6 juffrouw Tessa 
Groep 7 meester Mick (ma, di, vr) en meester Guido 
Groep 8 juffrouw Melissa 
 
Verder hebben we veel aandacht voor #Daar gaat het om. Dit houdt in dat:     

- De Verrekijkergroepen weer ingedeeld gaan worden 
- Dat er ruimte is voor Remedial Teaching (extra begeleiding in kleine groepjes) 
- Dat de taalgroepen weer aangeboden worden door de taalcoördinator  
- Dat er veel aandacht komt voor bewegend leren 
- Dat er wekelijks schilderlessen geboden worden in een aantal groepen 
- Dat alle leerlingen gaan programmeren, inclusief het trainen van de executieve functies 

(breinfuncties die de leerlingen o.a. helpen plannen en focussen)  
- Aandacht voor muziek, cultuur, en expressie  
- En uiteraard weer Engelse lessen  

 

#Daar gaat het om wordt mogelijk gemaakt door:  

Juffrouw Melinda  #Daar gaat het om 
Meester Guido  programmeren en Engels 
Juffrouw Sylvia  Taalgroepen 
Juffrouw Astrid  Schilderlessen  
Meester Jan-Bram vakleerkracht bewegingsonderwijs 
 
Interne begeleiding Linda de Bruijn  
Directeur   Anoek van Hofwegen 
 
U ziet nieuwe namen in het team staan.  
Juf Anna en Daisy zullen zich binnenkort aan u voorstellen. 
 
In de lijst ontbreekt onze muziekjuf Irene. Irene gaat andere delen van de wereld ontdekken door een 
jaar te gaan reizen. Wij wensen jou veel mooie avonturen toe Irene! 
 
Juffrouw Marlous verwacht haar derde kindje. Wij wensen haar en haar kindje een goede start toe en 
zien Marlous graag in de loop van 2023 weer op school. 
 
 
 
 
 

Groepsindeling schooljaar 2022 - 2023 
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Hierbij het rooster voor alle vakanties en studiedagen voor het komend schooljaar: 
 
Vakantierooster  
Herfstvakantie   maandag 17-10-2022  t/m vrijdag 21-10-2022 
Kerstvakantie   maandag 26-12-2022  t/m vrijdag 06-01-20223 
Voorjaarsvakantie  maandag 27-02-2023 t/m vrijdag 03-03-2023 
Pasen Goede vrijdag vrijdag 07-04-2023  

Pasen   zondag 09-04-2023  t/m maandag 10-04-2023 
Meivakantie   maandag 24-04-2023  t/m vrijdag 05-05-2023 
Hemelvaart   do 18-05-2023   t/m vrijdag 19-05-2023 
Pinksteren   zo 28-05-2023  t/m maandag 29-05-2023 
Zomervakantie   maandag 24-07-2023  t/m vrijdag 01-09-2023 
 
Studiedagen 
23 September 2022 
25 januari 2023 
14 februari 2023 
29 juni 2023 
30 juni 2023 
 
 

 
De kinderen van groep 8 hebben donderdag 23 juni een geweldige musicalvoorstelling gegeven.  
Overdag heeft groep 8 de  musical ‘Het goud van het eiland Albatros’ voor alle leerlingen van de 
school gespeeld. ’s Avonds hebben zij dit nogmaals voor alle ouders en familieleden gespeeld. 
Groep 8, wat hebben jullie dit fantastisch gedaan! Er werd volop gedanst, gezongen en fantastisch 
geacteerd. Het decor was ontzettend sfeervol en mooi. Ook het beeld en geluid was prachtig verzorgd. 
 
Na de musical heeft het team de leerlingen uit groep 8 flink in het zonnetje gezet. Zo hebben wij de 
schoolverlaters toegezongen en hen een heus basisschoolcertificaat en een herinneringsboek 
overhandigd.  
 
12 juli aanstaande nemen wij echt afscheid van onze schoolverlaters. Zij springen 12 juli om 14.15 uur 
‘de school uit’. De leerlingen uit de groepen 1 tot en met 7 zwaaien hen uit. Om 14.40 uurnemen de 
ouders en de leerlingen afscheid van de leerkrachten. Dit doen wij met een hapje en een drankje op  
het peuter-/kleuterplein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolvakanties & studiedagen                   

                   Musical groep 8             
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Dinsdag 5 juli    Schoolreis groep 3 en 4  
     Schoolreis groep 1 en 2  
6 – 8 juli    Drie-Dolle-Dagen Kamp groep 8 
Vrijdag 8 juli    Alle leerlingen krijgen het rapport mee 
Dinsdag 12 juli     14.15 uur uitzwaaien groep 8 (laatste schooldag groep 8) 
     14.40 afscheid schoolverlaters, ouders en team 
Donderdag 14 juli    wennen in de nieuwe groep 
Vrijdag 15 juli    om 12.30 start de zomervakantie (16 juli – 28 augustus) 
Maandag 29 augustus    eerste schooldag schooljaar 2022/2023 
      
 

 
 
Met hartelijke groet, 
Mede namens het team van de Titus Brandmsaschool, 
 
Anoek van Hofwegen 
     a.vanhofwegen@titus-brandsmaschool.nl 
 

Belangrijke data                           
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