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Titus Brandsmaschool 

 

Nieuwsbrief mei 2022 

 

 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 
De laatste 2 maanden van het schooljaar zijn alweer ingegaan.  
Betekent dat wij ons gaan richten op de toetsperiode, rapporten, overgang van de leerlingen en veel 
#What really matters activiteiten. We houden u middels de Parro op de hoogte van alle extra en 
bijzondere activiteiten. 
 
De schoolfotograaf heeft onze school bezocht. U ontvangt binnen enkele weken een kaart met 
inlogcode. U beslist uiteraard zelf of u wilt bestellen en of u uw bestelling vervolgens op school of thuis 
laat bezorgen.  
 

Wij hebben een nieuwe collega gevonden 
Wij heten juffrouw Anna van harte welkom! 
Anna is na de meivakantie gestart in groep 1/2 .  
Anna, wij wensen jou heel veel plezier toe op de Titus Brandsmaschool! 
 
 
 
 

 
De ouders en leerlingen uit groep 8 hebben afgelopen week de uitslag van de eindtoets 
ontvangen. Jullie hebben er hard voor gewerkt de afgelopen 8 jaar en prima resultaten 
behaald! Well done!  

 
Met kamp en de musical in het vooruitzicht zijn ‘de schoolverlaters’ hun laatste periode op de 
basisschool ingegaan.  
De afgelopen jaren hebben wij Drie-Dolle-Dagen aangeboden: een rijk, waardevol en sfeervol 
schoolkamp. Wij zagen nadelen bij overnachten, bijvoorbeeld aanzienlijk meer fietsongelukjes 
(paaltjes e.d.) door vermoeidheid.  Wij hebben besloten de leerlingen van groep 8 een heel 
mooi en leuk programma aan te bieden, met speciale activiteiten, uitjes, picknicken en ontbijt, 
2 keer een diner en heel veel leuks & gezelligheid!  
 

Verder zijn de voorbereidingen voor de eindmusical in volle gang! 
U heeft vast al wat liedjes voorbij horen komen thuis.  
Donderdag 23 juni zien wij alle ouders van de leerlingen uit groep 8 graag op school.  
Deze donderdagavond ziet u de musical van uw kind en biedt school een afscheidavond aan.  
Dinsdag 12 juli zwaaien wij de leerlingen op school uit. Wij nodigen u 
om 14.15 uur van harte uit voor ‘ het uit de school springen’. 

Nieuwe collega  

                               Groep 8 
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Zoals u in de parroberichten heeft gelezen, stond maandag 9 mei in het teken van 
verkeer op de Titus Brandsmaschool. Met een uitdagend en nuttig programma van 
ANWB Streetwise was het een leerzame dag voor de leerlingen! 

 
 

Praktijk examen verkeer 
Maandag 13 juni hebben de leerlingen van groep 7 hun praktische verkeersexamen.  
Wij zijn zoeken nog hulpouders  die langs de route willen opletten.  
U kunt zich bij meester Mick, juffrouw Cecile of Anoek opgeven. 

 

 
Juffrouw Tessa is al ruim een jaar bezig met het leren van de  
Chinese taal Mandarijn.  
Om het Mandarijn nog beter onder de knie te krijgen,  
gaat juffrouw Tessa een aantal weken naar Singapore.  
Dit houdt in dat juffrouw Tessa op vrijdag 17 juni afscheid neemt van  
groep 6. De laatste weken dragen juffrouw Cecile (ma, do, vrij)  
en meester Guido zorg voor de groep.  
Op/rond 8 juni nodigt Tessa u uit voor een einde-schooljaargesprek.  
Tessa heeft uw kind goed kunnen zien en kan in die week ook de toets- en rapportgegevens met u 
bespreken.  

祝Tessa小姐学习之旅愉快！(Wij wensen juffrouw Tessa een goede studiereis toe!) 

 
 

 

Tijdens de tweede wereldoorlog hebben veel mensen zich verzet tegen de 
Duitse overweldiging.  
Ook Titus Brandsma (1881-1942) heeft zich voor en tijdens de oorlog verzet 

tegen het opkomend nazisme en tegen rassenhaat. Hij heeft hiermee 
veel verschil gemaakt.  
Toen in de jaren ’50 Hilversum Noord opgebouwd werd, had de toenmalige 
gemeenteraad besloten 25 straten te vernoemen naar Hilversumse 
verzetshelden. Bonnike, Ten Boom, Van Dijk, Lopes Dias, Wirix, Stroes en nog 
vele anderen zien wij terug in de straatnamen uit Hilversum Noord.  
In 1958 is onze school opgericht.  
De naam Titus Brandsmaschool is gekozen doordat de school in de 
verzetsheldenbuurt staat en doordat Titus een goed mens was en ook voor 
het onderwijs van belang is geweest.  
Zondag 16 mei jl. is Titus Brandsma heilig verklaard. We hebben n.a.v. deze 
gebeurtenis de afgelopen weken verschillende oud-leerlingen gesproken die 
contact zochten met de school en herinneringen hebben gedeeld.  
Al met al een mooi nieuwsbericht, welke we 
met de leerlingen besproken hebben en  ook 
graag met u delen.  

Verkeer op school 

Groep 6 

Titus Brandsma                            
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Wij danken u hartelijk voor het invullen van het 
oudertevredenheidsonderzoek. Ook was het voor ons leuk u 
op onze Open Dag te ontvangen; met alle vernieuwingen is 
het prettig u te kunnen laten zien wat wij -naast rekenen en 
taal- allemaal bieden op school.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 mei     om 12.30 uur start het Hemelvaartsweekend  
26 en 27 mei     Hemelvaart (alle leerlingen zijn vrij) 
Maandag 6 juni    Tweede Pinksterdag (alle leerlingen zijn vrij) 
Dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juni  Avondvierdaagse  
Donderdag 23 juni    Musical en afscheidsavond ouders en leerlingen groep 8 
Maandag 27 juni   Schoolreis groepen 5, 6 en 7 
Donderdag 30 juni   Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 
Dinsdag 5 juli    Schoolreis groep 3 en 4  
     Schoolreis groep 1 en 2 (speeltuin De Eekhoorn) 
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 
      
 

 
Voor nu een heel prettig en lang hemelvaartsweekend gewenst en graag tot maandag. 
 
Met hartelijke groet, 
Mede namens het team van de Titus Brandmsaschool, 
 
Anoek van Hofwegen 
     a.vanhofwegen@titus-brandsmaschool.nl 
 

Ouders op school                       

Belangrijke data                           
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