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Titus Brandsmaschool  
Nieuwsbrief       september  2021 

 

 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Hierbij de eerste nieuwsbrief van het schooljaar. 
U onvangt de nieuwsbrieven weer via de  
ouderapp Parro en via de mail (Parnassys). 
 
 
We zijn schooljaar 2021 – 2022 goed gestart! 
De kinderen kwamen in keurig ingerichte lokalen weer terug op school en hebben al hard gewerkt en 
verschillende leuke dingen gedaan.  
 
Komend schooljaar hebben we veel extra uren in de groepen ingeroosterd.  
Dat houdt in dat er op bepaalde momenten meerdere leerkrachten in de groep aanwezig zijn. 
We noemen de extra begeleiding voor leerlingen RT (Remedial Teaching). 
 
 

 
Als het goed is heeft u toegang tot Parro. 
Wilt u de leerkracht laten weten wanneer u geen toegang heeft? 
 
Deze week wordt de jaarkalender op Parro gezet. Hier krijgt u diverse meldingen van. 
Iedere activiteit geeft namelijk een eigen melding. 
Deze kunt u in één keer markeren als ‘alles gelezen’. 
 
In de Parro heeft u 4 knoppen: 

Berichten uit de groep(en van uw kind(eren) 
 

De schoolkalender en de activiteiten van de groep van uw 
kind(eren) 

 
Mogelijkheid tot het voeren van een gesprek met een of 
enkele leerkrachten (dit is alleen zichtbaar voor de 
deelnemers van een ‘gesprek’) 

 
   Instellingen  
 
 
 
 

 

Parro 
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Helaas is corona nog zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. 
Toch nodigen wij  alle ouders graag op school uit voor  

de informatieavond op maandagavond 6 september a.s. 
U ontvangt tijdens de informatieavond de jaarkalender, de schoolgids en specifieke informatie van de 
eigen leerkracht(en) van uw kind. U hoort wat de bijzonderheden van de jaargroep zijn en welke 
leerstof er komend jaar aangeboden gaat worden in de groep van uw kind.  
 
Wel pakken wij dit nog even anders aan: 

- Wij verzoeken alle ouders een mondkapje te dragen tijdens uw bezoek aan de groep 
- Wij nodigen 1 ouder per leerling uit  
- De groepsleerkracht vraagt u in de Parro of u de informatieavond komt bezoeken.  

Zo kunnen wij rekening houden met het aantal ouders dat wij kunnen verwachten.  
U geeft zelf aan of u wel/niet aanwezig bent. 

 
De informatieavond is in de eigen groep van uw kind. 
Voor de groepen 1 tot en met 4 is de informatieavond van 19.00 – 19.40 uur. 
Voor de groepen 5 tot en met 8 is de informatieavond  van 19.45 tot uiterlijk 20.30 uur. 
 
 
 

 

Alle groepen gaan de school meermaals uit voor buitenschoolse activiteiten. 
Buiten de school krijgen zij in een leerrijke omgeving onderwijs op ‘andere wijzen’. 
We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van de schoolbus. 
De groepen 7 en 8 zullen met regelmaat op de fiets gaan. 
Iedere groep bezoekt komend schooljaar: 
 
Het Buitenhuis  
    Alberdingk Thijm Scholen heeft een eigen Buitenhuis in ‘s-Graveland.  
    De groepen werken in de natuur en kunnen gebruik maken van  
    het bos én de binnen- en buitenruimte van het Buitenhuis. 

In dit Buitenhuis kunnen de leerlingen o.a. speuren, knutselen, koken 
 en ontdekken. 

     
     
Techspace  
    Onze eigen ICT en Techniek ruimte vol robotica, green screens,  
    laserprinters, programmeermateriaal, muziek en techniek. 
    Techspace zit in de Mediaschool (naast het Aloysius College) in het 
    centrum van Hilversum.  
 
 
Ook worden er diverse musea, kastelen en parken bezocht. 
U vindt de data van de geplande activiteiten in de Parro terug. 
Verdere informatie ontvangt u middels Parro van de leerkrachten van 
uw kind(eren). 

Informatieavond 

# Daar gaat het om 
                                  Activiteiten, culturele uitstapjes en buitenschoolse activiteiten 
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Wij bieden naast ons reguliere programma diverse activiteiten, vieringen en uitjes aan.  
Een aantal activiteiten kunnen wij aanbieden met hulp en bijdragen van de ouderraad. 
Hierbij denken we o.a. aan een onderdeel van het Kerstdiner, een bijdrage aan de Sint, een bijdrage 
aan de sportdag, een bijdrage aan de Carnavalsviering en een bijdrage aan de avondvierdaagse.  
De ouderraad vraagt u om een ouderbijdrage van € 25,- per kind per schooljaar om deze activiteiten 
voor de leerlingen te kunnen bekostigen. 
Dit bedrag mag u contant voldoen in het kantoor (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij 
Anoek van Hofwegen, op woendag bij Melissa Brouwer). 
Ook ontvangt u binnenkort een betaalverzoek in de Parro, namens de ouderraad. 
U kunt kiezen om het contant te voldoen of over te maken middels het betaalverzoek. 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.  
 
 

 

Maandag 6 september  Informatieavond voor 1 ouder per leerling 
Vrijdag 17 september   Studiedag (alle kinderen zijn vrij) 
Maandag 14 september  Bezoek buitenhuis groep 8 
Maandag 20 september  Sportdag: een dag vol sportieve activiteiten op school 
Maandag 27 september  Start actie dierendag  
Maandag 4 oktober  Bezoek dierenasiel groep 6 
Woensdag 6 oktober  Opening Kinderboekenweek ‘Worden wat je wilt’ 
Donderdag 7 oktober  Bezoek Techspace groep 5 
Donderdag 14 oktober  Bezoek Techspace groep 7 
Vrijdag 15 oktober  om 12.30 uur start de herfstvakantie  
Herfstvakantie    ma 18-10-2021 t/m vr 22-10-2021  
 
Binnenkort ontvangt u van de eigen leerkracht een uitnodiging voor het kennismakingsgesprek.  
Deze vindt in de maand september plaats op school.  
Uw kind krijgt hiervoor een formulier mee naar huis. Wij vragen u dit formulier samen met uw kind in 
te vullen, te bespreken en in te leveren bij de leerkracht.  
Uw kind mag bij het kennismakinggesprek aanwezig zijn, op deze manier kunnen we een goede 
samenwerking tussen ouders, leerkrachten en kind bevorderen.  
 
 
Graag wens ik de leerlingen, ouders, verzorgers en het team een heel prettig, gezond  
en fijn schooljaar toe! 
 
 
 
Met heel hartelijke groet, namens het gehele team, 
 
Anoek van Hofwegen 
 
 
 
 

Ouderbijdrage 

Belangrijke data                         Tot de herfstvakantie 
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