
 

 

DO 01  

VR 02  

ZA 03  

ZO 04 Pasen 

MA 05 Pasen 

DI 06 Vrije week  

WO 07  

DO 08  

VR 09 Byanca jarig 

ZA 10  

ZO 11  

MA 12  

DI 13  

WO 14  

DO 15 Vergadering Oudervereniging 

VR 16  

ZA 17  

ZO 18  

MA 19  

DI 20 Eindtoets groepen 8 

WO 21 Eindtoets groepen 8 

DO 22  

VR 23 Petra jarig 

ZA 24  

ZO 25  

MA 26  

DI 27 Koningsdag; alle groepen vrij 

WO 28  

DO 29 Vergadering Medezeggenschapsraad 

VR 30 Alle groepen om 12.00 uur vrij 
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Corona en activiteiten 
Vanwege de Corona maatregelen zijn we         
genoodzaakt enkele geplande en vaste                      
activiteiten in een schooljaar niet door te laten 
gaan. We willen hiermee tijdig duidelijkheid      
geven; we vinden het zelf erg vervelend en               
hadden het ook graag anders gezien.    Voor het 
lustrumfeest 50-jarig bestaan hebben we al een 
tijd geleden besloten om dit te verzetten naar  
volgend schooljaar. We willen liever een leuk 
feest organiseren zonder teveel beperkingen en 
dat zit er dit schooljaar sowieso niet in.                  
Wanneer volgend schooljaar hangt natuurlijk 
weer af van het verdere verloop van het virus en 
de maatregelen.                                                          
We annuleren de schoolreis. De parken zijn           
immers dicht en we vinden het niet verantwoord 
om groepen kinderen nu te verplaatsen via de 
bus.                                                                            
Hetzelfde geldt voor de afsluitdag. We zouden nu 
al moeten beginnen met organiseren (spelletjes, 
luchtkussen, etc), maar hebben te weinig zicht of 
de   maatregelen in juni al wat soepeler zijn.                    
De Koningsspelen kunnen helaas ook niet    
doorgaan. We werken nog steeds met de     
maatregelen dat we kinderen zo min mogelijk 
door elkaar heen laten werken. Het voelt voor 
ons dan ook niet goed om wel door elkaar heen 
te gaan sporten. De vrijdagochtend van de      
koningsspelen zullen de leerkrachten iets gezel-
ligs in de klas doen.                                           
We kijken ook of de fotograaf kan komen om   
individuele foto’s te maken en deze daarna als 
groep te plaatsen. We houden u hiervan op de 
hoogte in overleg met onze Oudervereniging. 

 



 

 

INFORMATIE VAN ONZE OUDERVERENIGING OF MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VINDT U OP  
ONZE WEBSITE  WWW.HAZENNEST.NL          

Leerplein klaar 

Om de twee jaar houden de scholen van Tangent 
een tevredenheidsonderzoek bij ouders, leer-
lingen en    medewerkers. Het geeft ons een 
beeld over onze  organisatie en ons onderwijs.  
De resultaten   bespreken we intern met het team 
en met de MR. Waar nodig zetten we in op       
verbeterpunten. We gebruiken hiervoor een      
vragenlijst van Vensters PO en zetten het onder-
zoek uit tot 30 april a.s.                                              
Alle antwoorden blijven anoniem.                        
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.                                            

Tevredenheidsonderzoeken 

Afgelopen maandag 22 maart is de oplevering 
geweest van ons Leerplein. We hebben het   
ingericht met het nieuwe meubilair. Normaal  
gesproken zouden we nu zeggen: ‘Loop eens 
binnen en kom een kijkje nemen’.                    
We willen u wel een indruk geven van ons    
nieuwe Leerplein en tonen dus enkele foto’s.  
We zijn er blij mee en trots op en hopen het snel 
te kunnen inzetten voor ons onderwijs. 

MR kindercampus Hazennest 
Op 9 maart jl. heeft de MR vergaderd. Een korte 
samenvatting van de besproken punten kunt u 
vinden onder de tegel MR in de schoolapp.       
De volgende vergadering is gepland op 29 april.   
Indien u wilt aansluiten als toehoorder kunt u zich 
hiervoor aanmelden door een mailtje te   sturen 
aan: mr.hazennest@gmail.com of via de tegel 
van de MR in de schoolapp. 
 


