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Titus Brandsmaschool  
Nieuwsbrief       november  2021 

 

 

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Hierbij de nieuwsbrief van de maand november. 
 

Doordat wij u in september nog hebben gezien op school (zowel tijdens de informatie-avond als 
tijdens een kennismakingsgesprek), hebben we besloten niet alle ouders uit te nodigen voor de 10-
minutengesprekken op/rond maandag 8 november. 
De leerkracht van uw kind(eren) ziet u volgende week graag wanneer u aangeeft behoefte te hebben 
aan een 10-minutengesprek. U mag dit deze week kenbaar maken door een Parro-bericht naar de 
leerkracht van uw kind te sturen.  
In enkele gevallen hebben wij informatie welke wij met u willen delen. In dat geval krijgt u een 
uitnodiging van de leerkracht van uw kind(eren). 
 
 

Helaas is corona onze school ingeslopen. 
Betekent dat het ‘snottenbellenbeleid’ van de GGD (kinderen mogen in bepaalde gevallen toch 
verkouden naar school) niet meer in iedere klas geldt.  
We verzoeken u uw kind(eren) goed in de gaten te houden; er zijn immers mensen die besmettelijk 
waren in de school geweest. 
Bij twijfel of klachten vragen wij u uw kind(eren) te allen tijde thuis te houden. 
Ouders van de betreffende groepen worden zowel per mail als middels Parro berichten op de hoogte 
gebracht/gehouden. 
 

 
 
       Groep 4 heeft vorige week 

        een bezoek gebracht aan  
Het Buitenhuis en aan een 

 biologische landerij.  
De heerlijke zelf gemaakte 

 appelmoes en leuke 
 activiteiten in en rond het bos 
 is ook De Gooi en Eemlander 
 niet ontgaan. 

 
 

 

10-minutengesprekken 

Corona 

    Groep 4 in de krant  
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Woensdag 10 november start (mits er geen nieuwe ontwikkelingen omtrent COVID-19 plaats gaan 
vinden) van 12.30 en 13.30 uur de huiswerkklas.   
Hier mogen de leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 gebruik van maken.  
Inschrijven kan door de leerkracht van uw kind een bericht via de Parro te sturen, of door de 
aanmeldbrief in te leveren. Deze brief vindt u in de bijlage. 
 
 
 

 

Diverse buitenschoolse activiteiten kunnen plaatsvinden doordat wij hier met de schoolbus naartoe 
worden gebracht. Helaas is de vaste buschauffeur uitgevallen.  
Stichting Alberdingk Thijm Scholen is met spoed op zoek naar buschauffeurs.  
Mocht u iemand kennen -al is het maar voor enkele uren per week of per maand,  
houden wij ons aanbevolen.  
 
 
 
 
 

 

 
Donderdag 4 november  Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 
Maandag 8 november   Bezoek aan het techniek-lab groep 8 
Donderdag 11 november Optocht Sint Maarten op school (groep 1 tot en met 4) 
    Bezoek Kamp Amersfoort groep 8 (mits vervoer geregeld) 
 
Vrijdag 12 november  Week van de mediawijsheid (groep 1 tot en met 8) 
Donderdag 18 november Bezoek Techspace groep 6 
Maandag 15 november  lootjes trekken voor de surprises (groep 5 tot en met 8) 
Maandag 22 november  Klassenfilm groep 3 en groep 4 
Donderdag 2 december  Surprise Kijkavond (onder voorbehoud) 
Vrijdag 3 december  Sinterklaasviering op school 
Maandag 6 december  Bezoek Techspace groep 8 
Donderdag 9 december  Bezoek VO school groep 8 
Woensdag 22 december  Kerstdiner op school  
    Wintermarkt (voor de ouders, tijdens het kerstdiner) 
 
Donderdag 23 december Om 14.30 uur start de kerstvakantie.   
 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Team Titus Brandmsaschool 

 

Huiswerkklas 

Buschauffeur gezocht 
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