
Nieuwsbrief 
RKBS Titus Brandsma 

Augustus 2020 
 

 
Verkeerskunsten en verkeerslokaal 
Dit schooljaar starten wij met Verkeerskunsten, een praktische methode voor groep 1 t/m 6 
waarbij de kinderen middels lessen en uitvoering in de praktijk gaan oefenen met 
verkeerssituaties en verkeersregels. De groepen 1 en 2 hebben drie keer per jaar een 
praktijkdag en de groepen 3 t/m 6 vier keer per jaar. De eerste les staat gepland op vrijdag 4 
september aanstaande. Op het schoolplein worden diverse parcoursen uitgezet. Verzoek of 
alle kinderen van groep 1 t/m 6 op de fiets naar school willen komen deze vrijdag. De 
kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen ook op de loopfiets, step of driewieler komen.  
 
Afscheid juf Elly 
Op donderdag 17 september vieren we het 40-jarig jubileum van juf Elly op school en 
wensen we haar een fijn pensioen toe. De kinderen krijgen een theaterdag. De gehele dag 
wordt verzorgd door theatergroep Storm. De kinderen werken toe naar een gezamenlijke 
voorstelling. Helaas is het niet mogelijk om hierbij de ouders uit te nodigen, maar we gaan 
de voorstelling filmen en zorgen dat u deze kunt zien binnen onze vertrouwde Fiep 
omgeving. Mocht u niet willen dat uw kind op de film komt, dan kunt u hierover contact met 
de directie opnemen. ‘s Morgensvroeg worden de kinderen niet in de klas verwacht maar 
willen we u vragen om een erehaag (met respect voor de 1,5 meter afstand tussen de 
volwassenen) te maken vanaf de achterkant van de speelzalen richting de Poststraat. Na 
aankomst van juf Elly gaan de kinderen mee de zaal in en wordt u verzocht om te 
vertrekken. Om de voorstelling nog mooier te maken is er een kleding advies. Je hoeft 
hiervoor niets te kopen. Wat lukt is mooi meegenomen wellicht kunt u in uw omgeving 
vragen of iemand iets passends heeft.  De leerkrachten zullen het kledingadvies voor hun 
groep met u communiceren. De kinderen zijn deze dag iets later uit dan normaal. 
Namelijk om 14.15 uur. Wij zullen dit ook met de bso communiceren.  
Voor deze dag zijn we nog op zoek naar een jeep of landrover om haar in stijl (Jungle) 
naar school te vervoeren. Mocht u deze weten of iemand kennen dan kunt u dit melden bij 
de directie of bij juf José.  
 
Schoolfotograaf 
De datum voor de schoolfotograaf is verplaatst naar 22 en 23 september. We zijn blij u te 
kunnen vermelden dat we Angela van het fotoavontuur in Medemblik bereid hebben 
gevonden om bij ons de foto’s te maken. Angela heeft al veel ervaring met het fotograferen 
van bijvoorbeeld kinderen op het kinderdagverblijf en doet sinds een aantal jaren ook 
scholen. Angela werkt alleen en gebruikt iets meer tijd om de kinderen goed op de foto te 
zetten. Daarom staan er twee dagen ingepland. Ook zal er na schooltijd weer de 
gelegenheid worden geboden om broertjes en zusjes die nog niet op school zitten of al van 
school af zijn op de foto te zetten. Meer informatie over welke groepen op welke dag worden 
gefotografeerd en het inschrijven van broertjes en zusjes ontvangt u nog in een apart 
Fiepbericht.  
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Wijkteam 
Daphni, onze schoolmaatschappelijk werker, houdt gezien de Coronamaatregelen geen 

open spreekuur op dit moment bij ons in school. Wanneer u een vraag heeft of een gesprek 

wilt kunt u haar bellen, appen of mailen. Ze is van maandag tot en met donderdag 

bereikbaar. Indien nodig kan Daphni een afspraak op school of bij ouders/kinderen thuis 

inplannen. Daphni.Douskas@wijkteam-hollandskroon.nl Tel: 06 82513402 
 
Verkeer  
De scholen zijn weer begonnen en dat is te merken aan het verkeer rondom de school.  
Verzoek om wanneer u met de auto komt, uw auto in de hiervoor bestemde parkeervakken rond 
de school te parkeren. Auto’s op de stoep of stoppen midden op de weg kan zorgen voor 
onveilige situaties voor de kinderen die lopend of fietsend naar school komen. Laten we er 
samen voor zorgen dat alle kinderen veilig naar school kunnen.  
 
Van de medezeggenschapsraad.  
Wij hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad. De eerste MR-vergadering hebben 
wij alweer gehad. In deze vergadering hebben wij gesproken over het schoolplan voor de 
periode 2020-2024 en het schooljaarplan voor dit schooljaar. Deze stukken kunt u vanaf oktober 
(na goedkeuring van het bestuur van stichting Sarkon) terugvinden op de website. Daarnaast 
hebben wij ingestemd met een nieuwe werkwijze voor de tussenschoolse opvang op school.  
De notulen van onze vergaderingen worden ongeveer 3 weken na iedere vergadering 
gepubliceerd op de website. Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt één van de MR-leden altijd 
benaderen of ons mailen. Onze volgende vergadering staat gepland in november. De begroting, 
de Arbo en het zorgondersteuningsdocument staan dan op de agenda. 
 
Van de oudercommissie 
Wat houdt de oudercommissie nu precies in? De oudercommissie is een officiële 
vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. Feitelijk zijn we een gemotiveerde 
groep actieve en enthousiaste ouders van de kinderen. We helpen het schoolteam bij het 
organiseren en plannen van diverse activiteiten. Een aantal activiteiten zijn bijvoorbeeld 
sinterklaas, kerst, carnaval, sportdag en het schoolreisje. De oudercommissie leden 
organiseren samen met de leerkrachten en de hulpouders de activiteiten. Een andere 
verantwoordelijkheid is het verfraaien van de school. Zo versieren we de gangen en de 
entree als er weer een activiteit op de planning staat. Dit doen we ook graag samen 
met hulpouders. Tevens beheert de oudercommissie het geld van de ouderbijdrage. 
Hiervoor wordt jaarlijks een begroting opgemaakt. Tijdens een jaarvergadering presenteren 
we ons jaarverslag en de jaarafrekening aan de school, de MR en natuurlijk alle 
geïnteresseerde ouders.  
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De oudercommissieleden komen 6 keer per jaar bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar, 
evenals de notulen hiervan. Doel van de oudercommissie is de belangstelling voor, en de 
betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen en ook een bijdrage te leveren aan 
een positieve ontwikkeling van de school. 
 
Lijkt het je leuk om mee te doen? De oudercommissie kan nieuwe leden gebruiken. Als 
oudercommissie lid hoef je niet bij elke activiteit aanwezig te zijn. Er wordt gezamenlijk in de 
oudercommissie gekeken bij elke activiteit welk oudercommissie lid aanwezig kan zijn zodat 
je hierbij ingedeeld kan worden om te organiseren. Vanzelfsprekend is dit alles niet mogelijk 
zonder hulp van andere enthousiaste ouders, die daarentegen geen lid zijn van de 
oudercommissie. De brief voor de inschrijving als hulpouders wordt zo spoedig mogelijk aan 
de leerlingen meegegeven.  
 
Zijn er nog vragen of ben je enthousiast geworden na het lezen van dit stukje voor 
aanmelding in de oudercommissie? Jennifer Edens (06 22 38 34 61) en Simone Bosma-van 
der Geest (06 45 07 48 24) kan je hiervoor telefonisch (evt. via WhatsApp) benaderen. 
 
GMR zoekt nieuwe leden 
De GMR is op zoek naar een nieuwe ouder dit zitting wil nemen in de GMR. In de bijlage de 
oproep en het opgaveformulier. U kunt zich aanmelden tot 9 september.  
 


