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Titus Brandsmaschool 

 

Nieuwsbrief november 2022 

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Wat vliegt de tijd! De herfstvakantie is alweer achter de rug en  
we kunnen terugkijken op een geslaagde eerste periode op school.  
Een leuke sportdag, een giga-groene kinderboekenweek  
en een paar hele leuke uitjes naar bijvoorbeeld het Archeon,  
het Buitenhuis en TechSpace.  
De komende periode worden de dagen weer korter en wordt het weer kouder.  
Omdat we goed willen blijven ventileren in de klassen  
kan het soms al best fris zijn op school,  
denkt u eraan een extra vestje of truitje mee te geven aan uw kind?  

 
Volgende week zullen op school in alle groepen de 10-minuten gesprekken plaatsvinden.  
Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven via Parro, zou u dit dan alsnog willen doen?  
 
 

Uitjes 

Groepen 3, 4, 6 en 7 zijn naar TechSpace en het Buitenhuis geweest.  
Groep 3 heeft in het kader van een eerste kennismaking met programmeren gewerkt met de 
bluebots, die de kinderen over een mat met herfstafbeeldingen moesten laten lopen. Het was een  
ontzettend leerzame en leuke ochtend! 

 
 
Op dinsdag 4 oktober zijn groepen 3 en 4 naar het Buitenhuis in ‘s-Graveland geweest. Met de 
schoolbus, alleen dat al was superspannend voor de kinderen. Ze  zijn eerst op bezoek geweest bij de 
biologische kwekerij Sperwershof, waar meneer Jaap de kinderen in zijn kas allemaal lekkers heeft 
laten proeven: paarse tomaatjes, rucola, basilicum, eetbare bloemen en puntpaprika. Daarna hebben 
de kinderen zelf appelmoes gemaakt en een hele leerzame herfstwandeling gemaakt. Het was 
stralend weer en de kinderen hebben genoten van het bos in 
herfstkleuren!  
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Groep 6 heeft tijdens hun bezoek aan TechSpace gewerkt met 

greenscreens en storyboards, alles in het thema Middeleeuwen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook groep 7 heeft in oktober  
een bezoek gebracht aan  
TechSpace. Meester Herman  
heeft eerst uitgelegd wat een  
hoorspel en een podcast is,  
daarna hebben de kinderen  
zelf een hoorspel of podcast  
opgenomen over de Gouden Eeuw.  
 

 
Aan het begin van het schooljaar hebben de meeste ouders de privacy-voorkeuren voor hun 
kind(eren) ingevuld via Parro. Hiermee kunt u onder meer aangeven of u er bezwaar tegen heeft als er 
een foto van uw kind in de nieuwsbrief, op Parro of op onze Social Media uitingen verschijnt.  
Voor een aantal kinderen hebben wij deze privacy-voorkeuren nog niet doorgekregen.  
Mocht u deze nog niet hebben doorgegeven, zou u dit dan zo snel mogelijk alsnog willen doen? 
 

  
Tijdens de Kinderboekenweek heeft onze schoolbibliotheek een metamorfose ondergaan met 6 

nieuwe boekenkasten in onze eigen Titus Brandsmaschoolkleuren geel en blauw.  

We zijn enorm blij met hoe de schoolbibliotheek er nu uitziet en we hopen dat dit bij de kinderen voor 

nog meer leesplezier gaat zorgen!  

 

 

 

 

 

AVG 

Bibliotheek                                                                               
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Kinderboekenweek 
 

 

We kijken terug op een hele geslaagde, giga-groene Kinderboekenweek. Er is volop voorgelezen, 

gelezen, gedanst en meegezongen met het Kinderen voor Kinderen Giga Groen lied.  

De Kinderboekenweek werd afgesloten  
met de uitreiking van de Gouden Griffels in de bovenbouw en  
de Gouden Penselen in de onderbouw.  
Speciale dank ook aan een hele lieve moeder die de prijzen 
 - speciale giga-groene muizen boekleggers- had gemaakt!  
 

 

 
Week van 7 november   10-minutengesprekken (intekenen op Parro) 
Dinsdag 8 november  Bezoek Buitenhuis groep 1 
Vrijdag 11 november  Sint Maarten Optocht op school (groepen 1 t/m 4) 
    Tanden poetslessen van de  tandarts groep 1 tot en met 4 
Maandag 14 november  Lootjes trekken voor de surprises (groepen 5 t/m 8) 
Woensdag 16 november  Bezoek VO school groep 8 (ATC) 
Maandag 21 november  Theaterbezoek groep 1 tot en met 4 
Dinsdag 22 november   Bezoek VO school groep 8 (Hilfertsheem College) 
Woensdag 23 november Schoen zetten op school (groepen 1 t/m 8) 
Dinsdag 29 november  Klassenfilm groep 7 en 8  
Vrijdag 2 december Kijkmiddag Surprises. Alle leerlingen en alle ouders zijn welkom om in 

de groepen 5, 6, 7 en 8 de surprises van en voor de leerlingen te 
bekijken.  

Maandag 5 december  Sinterklaasviering op school 
 
Verder treft u nog een flyer aan van de buurtsportcoaches, de GGD/JGGV en van de voedselbank. 
 
Met hartelijke groet, mede namens het team van de Titus Brandsmaschool,  
 
Anoek van Hofwegen 
     a.vanhofwegen@titus-brandsmaschool.nl 
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