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Eerste schoolweek
De eerste twee schooldagen zitten er alweer op en deze zijn goed verlopen. Wat was het fijn
om iedereen weer te zien! In deze eerste schoolweken staan op school de afspraken en het
omgaan met elkaar centraal. De leerkrachten werken middels lessen en groepsvormende
activiteiten aan een veilig klimaat in de klas en op school. Meer informatie over hoe wij
werken aan een veilig schoolklimaat kunt u vinden op onze website Schoolklimaat en
veiligheid

Energieke start van het schooljaar
Morgen komt Raw Resonance bij ons op school om in alle groepen een super jamsessie te
geven. De kinderen worden op non-verbale wijze meegenomen op een energieke en
swingende muzikale reis. De kinderen gaan aan de slag met verschillende ritmes, stemmen,
klanken en bewegingen en spelen op rythm-sticks en shaker-eggs. Wij hebben er zin in!

Nieuwe personeelsleden stellen zich voor!

Ilona Duineveld-Konijn, directie
Mijn naam is Ilona Duineveld-Konijn en vanaf dit schooljaar
zal ik samen met Irene de duo-directie gaan vormen op
RKBS Titus Brandsma. Na 14 jaar voor de groep te hebben
gestaan als leerkracht op verschillende scholen, heb ik een
aantal jaar gewerkt als intern begeleider. Na mijn opleiding
voor directeur heb ik als waarnemend directeur het afgelopen
jaar op IKC Driemaster in Den Helder gewerkt.
Ik woon in Burgerbrug met mijn man Paul en onze drie
kinderen; Bram (13), Annelou (11) en Jasmijn (10). We
hebben een agrarisch bedrijf met bloembollen. In mijn vrije
tijd wandel ik graag met onze hond.
Ik heb ontzettend veel zin, samen met Irene, deel uit te maken van het team en de ingezette
koers verder vorm te geven. We zullen elkaar vast in de nabije toekomst ontmoeten!

Marein Zwaan, leerkracht
Ik ben meester Marein, 22 jaar oud en ik kom uit Opperdoes. Afgelopen
schooljaar ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Ipabo in Amsterdam en
heb ik mijn diploma voor het vak leerkracht basisonderwijs in ontvangst
mogen nemen. Ik heb de keuze gemaakt voor dit vak, omdat ik het leuk vind
om kinderen iets te leren, bij te dragen aan hun ontwikkeling en ze een
leuke schooltijd te bieden, waar ze later met plezier op terug kunnen kijken.
Ik vind het daarnaast leuk om een balletje te trappen en dit doe ik bij de
plaatselijke voetbalclub in het 1e elftal van VV. Opperdoes.

https://www.rkbstitusbrandsma.nl/pg-32884-7-131353/pagina/schoolklimaat_en_veiligheid.html
https://www.rkbstitusbrandsma.nl/pg-32884-7-131353/pagina/schoolklimaat_en_veiligheid.html
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In mijn eerste studiejaar, heb ik met veel plezier stage mogen lopen op de Titus Brandsma.
Dit is mij door de jaren heen altijd bijgebleven en daarom vind ik het extra leuk dat de
mensen die mij toen hebben geholpen in de ontwikkeling om een goede leerkracht te
worden, nu mijn collega's zijn.

De komende periode zal ik op maandag en dinsdag voor groep 8 staan en samen met juf
Marit en juf Hester, de verantwoordelijkheid dragen voor deze groep.
Ik heb er super veel zin in!

Naomi de Jonge, onderwijsassistent
Hallo iedereen!
Ik ben Naomi de Jonge, ik ben 20 jaar en woon in Wieringerwerf. Ik
ben nieuw in het team van de Titus Brandsma en werk als
onderwijsassistent. In juli 2021 heb ik mijn opleiding afgerond en ik heb
er enorm veel zin in om hier meer werkervaring op te doen en mijzelf te
ontwikkelen!

Vakleerkracht gym, Lianne Steeman
Ik zal mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Lianne
Steeman, 23 jaar oud en ik kom uit Den Helder.
Aankomend schooljaar zal ik de gymlessen verzorgen aan
groep 1 t/m 8.
Ik vind sporten erg leuk. Ik vind het heerlijk om mijn energie
kwijt te kunnen in de sport. Zelf heb ik jarenlang aan
schoonspringen gedaan op topsport niveau. Bij
schoonspringen maak je een combinatie van duiken en
salto’s van een duikplank in het zwembad. Ik sprong van de
1 meter af, maar ook van de
10 meter. Ondertussen ben ik hier een jaar mee gestopt en
geef ik mijn passie en liefde voor de sport door aan de
nieuwe generatie kinderen. In mijn vrije tijd houd ik van
wandelen. Het liefst over het strand en door de duinen met mijn hond. Vorig jaar ben ik
gestart met Crossfit. Dit is een combinatie van gewichtheffen, hardlopen, roeien, bootcamp
en oefeningen met het eigen lichaamsgewicht. Erg leuk om te doen. Ik heb erg veel zin om
aan de slag te gaan als jullie nieuwe gymjuf! Tot in de gymzaal.
Sportieve groetjes, Lianne

Stagiaires dit schooljaar
Myléne Deijkers zit in het 4e (laatste) jaar van de opleiding tot leerkracht. Het eerste half jaar
loopt zij stage in groep 7 en het tweede half jaar loopt zij haar afstudeerstage (LIO) in groep
7. Ze zal daarbij steeds meer zelfstandig de groep gaan draaien.



Nieuwsbrief
RKBS Titus Brandsma

Augustus 2021

Madeliefje Pietersma zit in het 3e jaar van de opleiding tot leerkracht en gaat stagelopen in
groep 1-2B en groep 6.

Juf Kasia
Voor de zomervakantie hebben wij u geïnformeerd over het motorongeluk van de man van
juf Kasia. De man van juf Kasia is buiten levensgevaar en ligt nog in het ziekenhuis. Juf
Kasia wordt voorlopig vervangen door juf Samantha. Wij zullen de ouders van de leerlingen
in groep 7 op de hoogte stellen wanneer er meer duidelijk is over wanneer juf Kasia weer op
school komt.

Gym
De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben op de maandag gym van juf Lianne.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymmen op de dinsdag en de donderdag. Op de
dinsdagen krijgen zij les van juf Lianne. Helaas heeft de leerkracht die voor de
zomervakantie door sportservice Schagen aan ons toegezegd was, een andere baan
aangenomen. Totdat deze vacature vervuld is zal meester Marein de gymlessen op de
donderdagen verzorgen. Meester Marein heeft zijn gymbevoegdheid.

Hoofdluiscontrole
We hebben besloten om de hoofdluiscontrole door ouders nog even uit te stellen. We willen
u vragen om zelf uw kind goed te controleren en het ons te melden als u hoofdluis heeft
ontdekt en deze zo snel mogelijk te behandelen. U hoeft uw kind niet thuis te houden. Na
behandeling kan uw kind gewoon naar school. Veelvuldig blijven kammen en blijven
controleren is wel noodzakelijk. Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.rivm.nl/hoofdluis. Wanneer er hoofdluis in een groep geconstateerd is bij
meerdere kinderen zal de werkgroep hoofdluiscontrole wel over twee á 3 weken de
nacontrole doen. Dit zal gebeuren via strikte hantering van de RIVM richtlijnen.

Van de medezeggenschapsraad
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en zijn de kinderen weer helemaal uitgerust
om te starten aan het nieuwe schooljaar. In de MR hebben er een paar wisselingen
plaatsgevonden. Zoals eerder aangegeven heeft Jeanine de MR verlaten. Patrick Aris, de
vader van Tess en Lott heeft haar plaats ingenomen. Daarnaast heeft juf Marit aangegeven
te stoppen met de MR vanwege andere werkzaamheden. Meester Bas neemt haar plaats in.

Een overzicht van de MR-leden:
Meester Bas (groep 6)
Juf Kasia (groep 7)
Juf Larissa (groep 3)
Martin van Wieren (vader van Lika en Puck)
Patrick Aris (vader van Tess en Lott)

https://www.rivm.nl/hoofdluis


Nieuwsbrief
RKBS Titus Brandsma

Augustus 2021

José van der Veldt - voorzitter (moeder van Elin, Faas en Jurg)

De eerste vergadering van de MR dit schooljaar is op maandag 6 september. In deze
vergadering blikken wij nog even terug op vorig schooljaar met het jaarverslag van de MR.
Na vaststelling van het jaarverslag zal deze ook op de site worden geplaatst. Daarnaast
kijken we graag vooruit en bespreken wij het schooljaarplan voor het komende schooljaar.
Benieuwd naar welke onderwerpen wij nog meer bespreken in de MR, kijk dan ook eens
naar ons werkplan 2021-2022. Ook deze kunt u binnenkort vinden op de website.
Heeft u vragen, ideeën of andere punten, u kunt altijd contact met ons opnemen. U mag ons
hiervoor aanspreken op het schoolplein, maar u kunt ook een mail sturen naar
mr.titusbrandsma@titusbrandsma.sarkon.nl.

Jarigen in augustus
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