Titus Brandsmaschool

Nieuwsbrief

Voorjaarsvakantie 2021

Beste ouders / verzorgers,
Wat was het fijn om alle leerlingen weer op school te ontvangen!
Ondanks alle maatregelen om het op school zo veilig als mogelijk te organiseren,
is er gelukkig ook veel wel mogelijk en zien wij onze leerlingen weer genieten!
Momenteel evalueren wij de wijze waarop wij het afstandsonderwijs aangeboden hebben.
Wij vernemen graag hoe u als ouder het afstandsonderwijs heeft ervaren.
Wij sturen u na de vakantie (via Parnassys) een enquête toe en willen u vragen deze in te
vullen.
Verslag en rapport
Vandaag heeft uw kind een verslag meegekregen.
De leerkracht heeft een en ander beschreven over uw kind en/of het afstandsonderwijs.
Wij willen u en uw kind(eren) vragen om ook een deel van dit verslag in te vullen.
Na de voorjaarsvakantie zien wij dit door u ingevulde verslag graag terug.
Dit verslag wordt eind maart namelijk aan het leerling-rapport toegevoegd.
29, 30 en 31 maart vinden online de rapportgesprekken plaats voor de groepen 3 t/m 7.
De ouders van de leerlingen uit groep 1 en 2 hebben dan online een 10-minutengesprek met
de leerkracht.

Vloggen en Sociale Media
Zoals u wellicht heeft gezien is ons team 2 vloggende leerkrachten rijker.
Hoewel zij vooral de leerlingen wilden ondersteunen
tijdens het afstandsonderwijs, zullen zij (op groot
verzoek van ouders en leerlingen) zo nu en dan nog
vloggend voorbij komen.
Bedankt voor jullie gezelligheid juffrouw Tessa en
meester Mathijs!
Wij mogen genieten van een volgend deel van de Masked Reader:
https://www.youtube.com/watch?v=71_4vSRwrnQ

En van een uitdagende voorjaarsvakantievlog:
https://www.youtube.com/watch?v=zfgb-sehvfw
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Belangrijke data
22 -26 februari
01 maart
11 en 12 maart
29, 30 en 31 maart
Dinsdag 30 maart
Donderdag 01 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
20 en 21 april
Vrijdag 23 april

Voorjaarsvakantie
schooldag geen studiedag (de studiedag is komen te vervallen)
Schoolfotograaf Het bezoek van de fotograaf is komen te vervallen
Online oudergesprekken met ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Om 14.30 uur start het Paasweekend
Goede vrijdag (alle leerlingen zijn vrij)
Tweede Paasdag (alle leerlingen zijn vrij)
Eindtoets groep 8
Om 12.30 uur start de meivakantie

De leerlingen en het team hebben ontzettend hard gewerkt de afgelopen weken!
De vakantie komt dan ook als geroepen.
Wij wensen onze leerlingen en u een heel fijne voorjaarsvakantie toe en we zien uw
kind(eren) graag maandag 1 maart weer op school.

Met hartelijke groet, mede namens het team van de Titus Brandsmaschool,

Anoek van Hofwegen
(a.vanhofwegen@titus-brandsmaschool.nl)
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