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Beste ouders / verzorgers,
We zijn gelukkig alweer een paar weken gewoon open en zijn nog steeds dankbaar dat we onze
leerlingen op school én weer ‘gewoon’ les kunnen geven.
De laatste weken hebben we ook enorm hard gewerkt met onze leerlingen en kijken wij uit naar de
10-minutengesprekken met u.

Rapport en 10-minutengesprekken
Uiterlijk maandag ontvangt uw kind zijn/haar rapport (groep 3 tot en met 7).
Per groep hebben we bekeken hoe wij u het beste uit kunnen nodigen voor een 10minutengesprek.
• Ouders uit de groepen 4, 5 en 6 tekenen vanaf woensdag 24 maart zelf in op Parro.
• Ouders uit de groepen 1, 2, 3 en 7 ontvangen een uitnodiging met tijd en datum.
(Mocht de tijd waarop u uitgenodigd wordt u niet schikken, neemt u dan gerust contact op
met de leerkracht via de Parro).
De meeste gesprekken zullen telefonisch plaats vinden. U wordt mogelijk anoniem gebeld.

Pasen
De school is gezellig versierd met Paastakken en
knutselwerkjes omtrent Pasen.
Donderdag 1 april houden we in alle groepen een (sober)
gezellig Paasontbijt.
Dit ontbijt bestaat uit matzes met zoet en/of hartig
beleg.
Het paasweekend start op donderdag om 14.30 uur en
duurt tot en met maandag 5 april. We zien de kinderen
graag weer op dinsdag 6 april om 08.20 uur.
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Kleuters

We hebben de afgelopen weken weer een
aantal kleuters welkom mogen heten op school.
Inmiddels hebben we het kleuterlokaal wat
kunnen vergroten. Ook zien juffrouw Melinda en juffrouw Sylvia de leerlingen uit groep 2 nu
3 keer per week afzonderlijk. De leerlingen uit groep 1 werken dan aan moeilijkere werkjes en
activiteiten in hun eigen lokaal.

Uitjes, schoolreisjes en activiteiten

We hebben helaas nog geen zicht op schoolreisjes en andere uitjes.
Wel zijn we een aantal activiteiten aan het plannen.
Zodra we mogelijkheden hebben, brengen wij u hiervan op de hoogte.
In de meivakantie krijgen we een vernieuwd schoolplein, deze hopen we in juni feestelijk te
kunnen openen met onze leerlingen!
Groep 8 gaat dit jaar (zonder overnachting) op kamp.
Zij krijgen Drie-Dolle-Dagen aangeboden, met een ontzettend leuk en gevarieerd programma.
Tijdens dit kamp zullen zij op een gezellige en ontspannen manier afscheid nemen van de
basisschoolperiode.
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Belangrijke data
In de week van 29 maart Online of telefonische oudergesprekken met ouders van de
leerlingen uit de groepen 1 t/m 7
Dinsdag 30 maart
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Donderdag 01 april Paasontbijt
Om 14.30 uur start het Paasweekend
Vrijdag 2 april
Goede vrijdag (alle leerlingen zijn vrij)
Maandag 5 april
Tweede Paasdag (alle leerlingen zijn vrij)
20 en 21 april
Vrijdag 23 april
Maandag 10 mei
Woensdag 12 mei
Donderdag 13 mei
Vrijdag 14 mei
Donderdag 17 juni
30 juni, 1 en 2 juli
Dinsdag 6 juli
09 juli

Eindtoets groep 8
Om 12.30 uur start de meivakantie
Eerste schooldag na de meivakantie
Proefjes- / experimenten dag (graag oude kleding aan)
Hemelvaart (alle leerlingen zijn vrij)
Dag na Hemelvaart (alle leerlingen zijn vrij)
Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
Drie-Dolle-Dagen groep 8
uitzwaaien leerlingen groep 8
om 12.30 uur start de zomervakantie (tot 23 augustus)

Fijne 10-minutengesprekken en alvast een fijn Paasweekend toegewenst!
Met hartelijke groet, mede namens het team van de Titus Brandsmaschool,

Anoek van Hofwegen
(a.vanhofwegen@titus-brandsmaschool.nl)
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