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Titus Brandsmaschool  
Nieuwsbrief oktober 2020 

 

 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
 
 

We zijn blij dat u de weg op Parro zo goed weet te vinden! 
Bij  ziekte of mededelingen mag u direct een bericht naar de groepsleerkracht(en) sturen. 
 
Wellicht heeft u ons op social media al gevonden. 

Wij zijn te vinden op:         https://www.instagram.com/titusbrandsmaschoolhilversum/ 

 
 
Corona 
Wij blijven de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus goed doorvoeren. 
 
Vooralsnog hebben wij zieke leerkrachten en leerkrachten met klachten kunnen vervangen.  
Het gehele team stelt zich hierin enorm flexibel op! 
 
Door het continu ventileren willen wij u vragen een extra vestje aan uw kind mee te geven. 
 
 

 

Alles -in-1  
 
 
    
 
 
 
 
 

De groepen 5 tot en met 8 hebben hun eerste grote project met onze nieuwe methode 
afgesloten.  
Zij hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan aardrijkskundeprojecten. 
We hebben in de school, maar ook buiten de school veel ontdekt en geleerd! 
 
Tot de kerstvakantie gaan de leerlingen met een 
geschiedenisproject aan de slag. 
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Dierendag en Kinderboekenweek 

Namens de leerlingen én Dierenasiel Crailo willen wij u van harte bedanken voor alle 

lekkernijen die we hebben mogen ontvangen! 

Wij kijken terug op een zeer geslaagde Kinderboekenweek! 
De leerlingen hebben veel (voor)gelezen, speurtochten gehad en heel veel leuke 
lesactiviteiten aangeboden gekregen! 
 

TechSpace 

Verschillende groepen hebben ons technieklabaratorium in de 

Mediaschool (aan Het Schapenkamp) al bezocht.                                           

Andere groepen gaan binnenkort.  

 

        De leerlingen uit groep 7 hebben  
al een hoorspel gemaakt, de 
leerlingen uit groep 8 hebben een 
interactieve tekening met eigen 
geluiden gemaakt! 

  

 

Belangrijke data:   

9 oktober   Afsluiting kinderboekenweek 
    Om 12.30 uur start de herfstvakantie 
12 – 16 oktober  Herfstvakantie  
In de week van 2 november   10-minuutgesprekken 
6 – 13 november                      Week van de mediawijsheid 
11 november                             Sint Maarten (Kleine lampionnenoptocht onderbouw) 
16 november                             Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 
17 november                             Lootjes trekken surprises (groepen 5 tot en met 8) 
 
18 december                             Start om 12.30 uur de kerstvakantie (tot 4 januari) 
 

 
Het team wenst u en onze leerlingen een heel prettige herfstvakantie toe  
en graag tot maandag 19 oktober. 
 
Met vriendelijke groet namens het team van de Titus Brandsmaschool, 
 
 

Anoek van Hofwegen 
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