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Afscheid juf Elly 
Afscheid…… 
Hoe begin je een verhaal over een afscheid? 
Terugkijkend op 40 jaar werken op de Titus Brandsma school kan ik zeggen dat ik altijd met 
heel veel plezier heb gewerkt. Als je met de dagelijkse routine bezig bent heb je amper de 
tijd om over je werk dieper na te denken. Tot het moment dat je de balans gaat opmaken en 
besluit om te stoppen met je werk op school. Dan realiseer je je pas dat je voor jezelf een 
mijlpaal hebt neergezet. Mijn dank gaat uit naar velen. Naar de ouders en hun kinderen, 
voor het vertrouwen, de medewerking en begrip. Maar ook naar de collega’s, voor de fijne 
jaren van samenwerking. Nog nagenietend van een prachtig afscheidsfeest wil ik iedereen 
die zich hiervoor heeft ingezet ontzettend bedanken. Het was een dag met een gouden 
randje, een dag met mooie momenten om in te lijsten en nooit te vergeten. Alle lovende 
woorden, alle verrassingen, alle attenties, cadeaus, kaarten en tekeningen, die ik ook de 
afgelopen periode heb mogen ontvangen, hebben een onvergetelijke indruk op me gemaakt. 
Ik heb mijn schooltas met een gerust hart leeggemaakt. Er is ruimte gekomen voor nieuwe 
dingen. Bij deze nieuwe dingen stop ik alle mooie momenten van een prachtig feest en de 
vele herinneringen van alle ouders en leerlingen die ik al deze jaren heb mogen ontmoeten. 
Deze bagage blijf ik koesteren als mijn onvergetelijk cadeau! 
Elly. 
 
Jumbosparen 
Vanaf woensdag 30 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school/vereniging. 
Bij elke besteding van €10, ontvangt u een spaarpunt. Deze spaarpunten kunt u toekennen 
aan een school/vereniging van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze 
school/vereniging te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- 
en spelmaterialen/sport- en spelmaterialen voor de kinderen/onze leden aanschaffen. 
Op de website www.jumbosparenmetelkaar.nl kunt u onze school/vereniging opzoeken en 
zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de spaarpunten ook direct aan onze 
school/vereniging toekennen.Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo 
Sparen met Elkaar app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en 
is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen met Elkaar 
app kunnen de spaarpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Tot slot 
kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school/op de vereniging. Bij de ingang 
staat een dropbox waar u ze in achter kunt laten. 
We willen u bij voorbaat danken voor het sparen voor onze school/vereniging. 
 
Voorstellingen 
In verband met de Coronamaatregelen is het nog niet mogelijk om ouders uit te nodigen bij 
de voorstellingen van hun kinderen. We zullen foto’s of korte filmfragmenten maken en deze 
zal de leerkracht met u delen via de Fiep ouderapp.  
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Van de oudercommissie 
Het nieuwe schooljaar is alweer een paar weken begonnen en dus ook de activiteiten van de 
oudercommissie. De oudercommissie bestaat dit jaar uit zeven leden. Drie van deze leden 
vormen het dagelijks bestuur van de oudercommissie. Dit zijn als voorzitter Jennifer Edens, 
als secretaris Simone Bosma-van der Geest en als penningmeester Jolanda van Leeuwen. 
Voor Jennifer en Jolanda is het helemaal nieuw dus ook even wennen. Gelukkig worden 
deze dames goed ondersteund door Maaike Pronk, Marion Scholtens en twee nieuwe leden 
José de Ruijter en Leonieke Pronk. De eerste OC vergadering is alweer geweest en we 
hebben de activiteiten weer verdeeld. We hebben wel de hulp van andere ouders nodig bij 
de activiteiten op school om er een geslaagd schooljaar van te maken. Hiervoor hebben alle 
oudste leerlingen een brief meegekregen. We hopen op veel reacties. 
 
Ook de jaarvergadering is geweest. Tijdens de vergadering heeft de Ellen de Wildt, 
penningmeester, het financieel jaarverslag besproken en de taken overgegeven aan 
Jolanda. Het jaarverslag van de oudercommissie kunt u lezen op onze website: 
www.rkbstitusbrandsma.nl. Hier vindt u tevens de notulen.  
 
Schoolmaatschappelijk werk 
We hebben een nieuwe School Maatschappelijk werker: Jessica Keizer. Door 
organisatorische veranderingen binnen Incluszio is Daphni op een andere werkplek terecht 
gekomen. De afspraken zoals die met Daphni zijn gemaakt blijven ongewijzigd. 

● Ouder- en of kindgesprekken kunnen op school of in de thuissituatie plaatsvinden, 
hier dient een triage bij de ouders aan vooraf te gaan. Dit pakt de smw-er zelf 
telefonisch op met de desbetreffende ouders. Ouders wachten buiten tot ze 
opgehaald worden voor het gesprek. 

● Ouders kunnen appen en bellen op 0682592549 of mailen naar 
jessica.keizer@wijkteam-hollandskroon.nl als zij vragen hebben aan haar als 
SMW’er of een afspraak willen maken. Jessica haar werkdagen zijn ma, di, do en vr.  

Tot nader overleg is er i.v.m. Corona geen inloopspreekuur en komt Jessica alleen op 
afspraak naar onze school 
 
Schoolkoers 2020-2024,  
Het afgelopen jaar hebben wij gewerkt aan het vormgeven van onze ambities en de 
schoolkoers voor de komende 4 jaar. Hieronder vindt u hiervan de samenvatting. De 
uitwerking van de onderwijskundige koers en het volledige schoolplan kunt u vinden op onze 
website onder schoolkoers 2020-2024. Tevens vindt u hier het schooljaarplan 2020-2021. 
De medezeggenschapraad heeft tijdens de vergadering van 24 augustus toestemming 
gegeven aan het schoolplan en het schooljaarplan. Wij willen de medezeggenschapraad 
hartelijk danken voor de samenwerking en het kritisch meekijken bij de totstandkoming van 
het schoolplan.  

http://www.rkbstitusbrandsma.nl/
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Verkeerskunsten  
Onze school vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig en vaardig in het verkeer kunnen 
bewegen. Door zelf actief aan het verkeer deel te nemen, kan uw kind ervaring opdoen met 
uiteenlopende verkeerssituaties. Zo groeit het langzaam toe naar zelfstandige 
verkeersdeelname. En dat is nodig. Want er komt een moment dat uw kind echt alleen op 
pad gaat. Hoe meer kinderen te voet of op de fiets naar school komen, des te veiliger wordt 
onze schoolomgeving. En des te aantrekkelijker wordt het weer voor andere ouders om de 
auto ook eens te laten staan. En bovendien is lichaamsbeweging goed voor de gezondheid. 
Dat is geen nieuws. Uit onderzoek blijkt dat beweging ook het leervermogen van kinderen 
stimuleert. 
 
Afgelopen 4 september is er op school het programma verkeerskunsten uitgevoerd. Een 
programma wat met de kinderen fietsvaardigheden oefent op het schoolplein. Misschien 
heeft uw kind er over verteld. Met hulp van een aantal enthousiaste ouders hebben de 
kinderen verschillende oefeningen gedaan, gericht op hun ontwikkelingsfase. Recht 
oversteken, oversteken bij een zebrapad, lang een obstakel fietsen, hand uitsteken en 
tegelijkertijd achterom kijken zijn enkele oefeningen die we geoefend hebben. Daarbij is 
gebruik gemaakt van de mooie materialen set die wij bij het project hebben ontvangen met 
subsidie van de provincie Noord Holland. Voor meer informatie: 
https://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskunsten 
 

Oefenen op het schoolplein is niet voldoende, 
ervaring opdoen in het ‘echte’ verkeer is minstens 
zo belangrijk. Alleen dan leert uw kind situaties 
inschatten. Door veel samen te oefenen leert hij of 
zij veilig (en ter zijner tijd zelfstandig) aan het 
verkeer deel te nemen. De eerste rondjes in de wijk, 
leren uitkijken bij het oversteken, uitleggen wat er in 
het verkeer gebeurt en welke verkeersborden er 
zijn, etc. Op weg naar sport, oma of de supermarkt 
kunt u aandacht besteden aan verkeer. Zo is 

verkeersopvoeding bijna automatisch onderdeel van de dagelijkse bezigheden.  
 
De volgende praktijkles is op 6 november. Hiervoor zijn wij weer op zoek naar hulpouders. U 
kunt zich aanmelden bij de directie. Verzoek om ook aan te geven voor welk tijdsvak u zich 
opgeeft.  
De tijdvakken zijn als volgt: Tijdvak 1:   8.15 - 9.45 uur groepen 1-2. Tijdvak 2:  10.00 - 11.30 
uur groepen 3-4. Tijdvak 3:  12.15 - 13.45 uur groepen 5-6 
 

https://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskunsten
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Onderstaand ook nog 2 links naar video’s die jullie ook naar ouders kunnen sturen voor 
bewustwording. In de klas aan de kinderen laten zien kan natuurlijk ook. 

● Beperkingen in het verkeer - 
https://www.youtube.com/watch?v=pxl5nw-jEKc&feature=youtu.be 

● Haast in het verkeer - https://www.youtube.com/watch?v=wqXjIDpy1jg 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pxl5nw-jEKc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wqXjIDpy1jg

