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Beste ouders en verzorgers, 
 
 
2020 in vogelvlucht 
Wij begonnen 2020 op school met een positief inspectiebezoek. 
Al vrij snel daarna werden u en wij geconfronteerd met corona  
en alle consequenties van dien.  
In het voorjaar hebben wij op school de kinderen ook echt enorm gemist! 
Sinds 01 augustus jl. is de Titus Brandsmaschool een eigen peuteropvang rijker! 
 
Na de zomervakantie zijn wij hard aan het werk gegaan met nieuwe methoden: 

o een nieuwe schrijfmethode (‘Pennenstreken’) 
o een nieuwe wereldoriëntatie methode (‘Alles-in-1’) voor de groepen 5 tot en met 8 
o een nieuwe taalmethode in groep 4 (‘Staal - taal’) en  
o een nieuwe taal-leesmethode in groep 3 (‘Veilig Leren Lezen’) 

Zo hebben wij mooie middelen ingezet om onze leerlingen nóg beter te ondersteunen. 
 
Hard gewerkt  
De leerlingen, maar ook de ouders en het team hebben ontzettend hard gewerkt het 
afgelopen jaar. 
Van ouders en leerlingen werd veel gevraagd tijdens de periode van het thuisonderwijs. 
Ook de leerkrachten hebben enorm veel werk verzet in de groepen.  
Verder hebben leerlingen veel ondersteuning gehad van o.a. juffrouw Sylvia, Melinda, Cecile, 
Marlous en Marloes. 
Ik ben oprecht trots op het sterke en enthousiaste team van de Titus Brandsmaschool! 

,  

En ondanks alle strenge maatregelen hebben we de meeste groepen nog buiten de school om  
les kunnen geven in ons TechSpace en/of ons Buitenhuis. 
 
 
Nieuwe site, schoolfilm en sociale media  
Met trots presenteren wij u aan het einde van 2020 ook graag  
onze nieuwe site: https://www.titus-brandsmaschool.nl.  
Hier treft u ook de nieuwe promotiefilm van onze school! 
 
Sinds enkele maanden kunt u de Titus Brandsmaschool  
ook op Facebook en Instagram vinden: 
https://www.facebook.com/titusbrandsmaschoolhilversum/  
https://www.instagram.com/titusbrandsmaschoolhilversum/       
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2021 
Komend jaar hopen wij steeds meer naar allemaal gezond en vooral weer naar ‘normaal’ te 
mogen en kunnen gaan, inclusief feesten, vieringen en activiteiten voor de kinderen. 
Verder kijken wij rond mei uit naar een nieuw schoolplein en laat het team zich komend jaar 
extra bijscholen op gebied van begrijpend lezen. 
Hier hebben wij reeds externen voor ingehuurd, waardoor wij -ondanks een nieuwe periode 
van thuisonderwijs- genoodzaakt zijn de geplande studiedagen door te moeten laten gaan. 
 
04 januari  
Alle leerlingen hebben een tas met werk meegekregen: 

- werk voor vóór de kerstvakantie (eventueel in de vakantie af te maken)  
- en met werk voor ná de vakantie (vanaf 04 januari).  

Voor het werk vanaf 04 januari gaan de leerlingen per dag deels met de leerkracht aan het 
werk. Uw kind(eren) gaat dagelijks ‘inbellen’ middels het programma ‘Teams’. 
Iedere leerling heeft een persoonlijke brief meegekregen met alle benodigde sites en de 
daarbij horende wachtwoorden. 
We zullen er allemaal veel van gaan leren en gaan er zeker niet vanuit dat het online 
onderwijs vanaf dag 1 probleemloos verloopt (hier houden wij uiteraard rekening mee). 
We hopen dat het afstandsonderwijs van korte duur mag zijn en hopen de kinderen weer snel 
te kunnen verwelkomen op school! 
 
Kerst 

Wij hebben dit jaar voor onze kerstactie kaarten geknutseld met de kinderen 
en het opgehaalde bedrag overgemaakt naar ‘Missie radio 538’;  
een actie welke volledig ten goede komt aan De Voedselbank.  
Wij hebben € 241,- opgehaald, waarvoor onze hartelijke dank!  
 
Helaas ging onze ‘Titus-kerst-film-avond’ niet door…  
Gelukkig konden alle leerlingen hun kerststukje maken en hebben we er in alle 
groepen dinsdag toch een gezellige dag van kunnen maken! 

 
 
Kerstvakantie  
Voor nu wenst het team van de Titus Brandsmaschool u heel gezellige kerstdagen toe,  
een fijne vakantie, een gezellige jaarwisseling, maar vooral alle goeds en gezondheid voor 
2021!  
Daarnaast biedt groep 6 u voor de komende kerstdagen graag hun kerst-doodle aan: 
https://youtu.be/c0cL2nuavCY  
 
We zien de kinderen graag 4 januari online en hopen jullie snel weer op school te 
verwelkomen! 
 
Met hartelijke groet, namens het gehele team van de Titus Brandsmaschool, 
 
Anoek van Hofwegen 


