Titus Brandsmaschool
Nieuwsbrief februari 2021
Betreft: heropening school

Beste ouders / verzorgers,

TROTS
Trots zijn we op uw kind(eren)!
Trots zijn we op alle ouders en verzorgers!
En trots ben ik op het team van de Titus Brandsmaschool!

Wat hebben jullie hard gewerkt de afgelopen 5 weken!
Inloggen, online werken, op tijd bij alle meets zijn, geen dagen op school…
Het is een vreemde tijd voor de leerlingen, voor ouders, leerkrachten; voor iedereen…
U heeft reeds vernomen dat aanstaande maandag 8 februari de school weer volledig open
mag gaan.
Hoewel we onze leerlingen en het ‘gewone lesgeven’ enorm gemist hebben, vinden we het
als leerkrachten ook een spannende tijd. Ook wij hebben geen zicht op het verloop en gevaar
van alle coronavarianten, inclusief alle risico’s.
Ondanks alle aanpassingen zullen wij er zorg voor dragen dat het onderwijs en de
aanwezigheid zo normaal, prettig en veilig als mogelijk wordt hervat.
Wij zullen de komende 2 weken ook veel aandacht en zorg besteden aan het welbevinden en
de veiligheid van onze leerlingen en aan het opnieuw vormen van de groepen.
Daarbinnen zullen wij trachten alles zo normaal als mogelijk te laten verlopen.
Wij moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om de school te kunnen openen.
Hier leest u meer over in deze nieuwsbrief.
We kunnen u aangeven dat bij een besmetting van een leerling of leerkracht een gevolg kan
zijn dat de hele klas in quarantaine moet.
Kinderen die hoesten, benauwd zijn of koorts hebben, blijven thuis tot de klachten weg zijn.
Verkoudheid bekijken we per kind.
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Heropening school
Vrijdag 5 februari ontvangt u een offline dagbrief (net als tijdens de studiedag).
Wij nodigen alle leerlingen tussen 09.00 en 12.00 uur uit om al hun schoolspullen en
chromebook (met oplader) naar school toe te brengen.
Vrijdag 5 februari is er geen noodopvang voor leerlingen waarvan ouders geen cruciaal
beroep uitoefenen.
De leerkrachten zorgen ervoor dat vrijdag alles startklaar gemaakt wordt om maandag in alle
rust te kunnen starten.
Maandag 8 februari zien wij dan alle leerlingen tussen 08.20 en 08.25 uur weer graag op
school. Mochten er dingen zijn waar de leerkrachten rekening mee kunnen houden, stuurt u
hen gerust een bericht. Ouders kunnen de leerkracht(en) via Parro of via mail bereiken.
Voorwaarden heropening school

Leerlingen
• Wij zijn genoodzaakt een groep thuis te houden wanneer een leerling of de leerkracht
positief getest is op het coronavirus. Uw kind kan pas weer naar school komen
wanneer uw kind zich op of na de 5e dag heeft laten testen en wanneer deze uitslag
negatief is. (Of na een quarantaineperiode van 10 dagen).
Er wordt aan deze groep zo snel als mogelijk online-onderwijs gegeven.
• Wanneer er in een gezin een gezinslid is met koorts, blijven alle gezinsleden thuis.
• Wanneer een gezinslid positief getest is op het coronavirus, blijven alle gezinsleden
thuis.
• Wanneer uw kind buiten school in aanmerking is gekomen met een positief getest
persoon, blijft uw kind (of blijven uw kinderen) thuis.
• Op verzoek van het RIVM verdelen wij de groepen 5 tot en met 8 over verschillende
delen van het lokaal. Het is ook nu erg prettig dat onze groepen wat kleiner zijn.
• Leerlingen uit de groepen 7 en 8 vragen wij elke dag een schoon mondkapje mee te
laten nemen. De leerkracht geeft verdere uitleg en bespreekt de afspraken
hieromtrent met de leerlingen.
• Leerlingen ontvangen wel muziekles en lessen bewegingsonderwijs. We willen u
verzoeken rekening te houden met gemakkelijke kleding voor uw kind(eren). We
denken aan kleding en schoenen waarbij uw kind dit zelfstandig kan aan- en uittrekken
en kleding waarbij kleuters zelfstandig naar het toilet kunnen.
• De leerlingen nemen de eigen ingang (zoals we deze in december al aanhielden).
• Wij blijven uiteraard goed ventileren.
Wilt u -gezien de te verwachte kou- uw kind een extra vest meegeven voor in de klas?
Ouders
• Wij kunnen en mogen geen ouders in de school ontvangen
• We willen u vriendelijk verzoeken niet voor of bij het hek te blijven staan.
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Rapporten en rapportgesprekken.

In de week van 8 februari staan de rapportgesprekken gepland.
Deze gesprekken vervallen in de maand februari.
Op vrijdag 19 februari krijgt uw kind een verslag mee van de leerkracht.
In dit verslag is ook een deel gereserveerd voor de bevindingen van uw kind en van u als
ouder. Na de voorjaarsvakantie zien wij dit door u ingevulde verslag graag terug.
Dit verslag wordt in maart namelijk aan het leerlingrapport 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.
De ouders van de leerlingen uit groep 8 krijgen een apart bericht via Parro.
De pré-adviezen voor de leerlingen uit groep 7 worden uitgesteld.

Vervallen studiedag

Doordat er door alle maatregelen en omstandigheden al veel van u als ouder gevraagd is,
hebben wij besloten de studiedag van 1 maart a.s. niet door te laten gaan.
Zo behouden wij de rust en de structuur voor onze leerlingen.
Mocht u al iets gepland hebben voor deze dag, vraag ik u even contact op te nemen met de
leerkracht van uw kind of met mij.
Carnaval

Vrijdag 12 februari a.s. vieren de kinderen Carnaval op school.
Dit jaar helaas geen groot feest in de school, echter wel een feestje in de eigen klas.
Alle kinderen mogen verkleed komen.

Belangrijke data

Vrijdag 5 februari

Tussen 09.00 en 12.00 uur leveren de leerlingen uit de groepen 3 tot en
met 8 alle schoolmaterialen in.
Maandag 8 februari Heropening van de school
Vrijdag 12 februari
Vrijdag 19 februari
22 -26 februari
01 maart
11 en 12 maart

Carnaval in de eigen klas
Leerlingen krijgen een verslag van de leerkracht mee
12.30 uur start de voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
schooldag (de studiedag is komen te vervallen)
Schoolfotograaf Het bezoek van de
Titus Brandsmaschool
fotograaf is komen te vervallen
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Vervolg belangrijke data

29, 30 en 31 maart
Dinsdag 30 maart
Donderdag 01 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
20 en 21 april
Vrijdag 23 april

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

Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn, verneem ik dat graag.
Ik wens de leerlingen en de leerkrachten een goede start toe maandag.
Ook wens ik u een rustige en goede (werk)dag toe maandag.

Met hartelijke groet, mede namens het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen en mede
namens het team van de Titus Brandsmaschool,
Anoek van Hofwegen
(a.vanhofwegen@titus-brandsmaschool.nl)
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