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Voorstellen 
Sinds vorige week is Saskia (onze adjunct-directeur) 
tijdelijk, tot einde schooljaar, werkzaam op de                  
Stelaertshoeve (zie vorige maandbrief). Er komt geen 
vervanging, maar Tessa de Raadt is twee dagen per 
week op onze school. Ze doet daar haar eigen werk 
en ondersteunt in managementtaken. Ze stelt zich 
hieronder even voor. 

Ik ben Tessa de Raadt en ik kom 
vanaf 21 maart op de (meeste) 
maandagen en woensdagen     
werken op kindercampus                 
Hazennest i.v.m. de tijdelijke             
afwezigheid van Saskia en                    
vanwege mijn ontwikkeling in kader van het Potential 
traject waar ik aan deel neem. In deze twee dagen 
doe ik mijn werk en zal in overleg met Huub               
managementtaken uitvoeren.                                 
Sinds februari 2020 werk ik als Coördinator van de 
Vervangerspool van Tangent.. Een  functie die enorm 
veel mogelijkheden met zich meebrengt, zowel voor 
mijzelf als voor de stichting. Mijn voornaamste werk-
zaamheden bestaan uit het begeleiden, aansturen en 
volgen van de vaste samenwerkers binnen de vervan-
gerspool. Ik kom oorspronkelijk uit Oosterhout, heb 
daar jaren gewoond met mijn partner en mijn twee 
kinderen. Sinds vijf jaar woon ik met mijn huidige part-
ner en  inmiddels drie kinderen in Tilburg. Ik woon hier       
ontzettend graag en ben regelmatig bezig om de    
inrichting van ons huis nog leuker en gezelliger te  
maken, waarbij ik vaak zelf meubels en accessoires 
ontwerp en creëer. Daarnaast ben ik erg druk met mijn 
drie kinderen opvoeden. Er moet altijd wel iemand 
ergens naar toe gebracht worden of er valt iets te    
organiseren. In mijn vrije tijd houd ik ervan om met 
mijn partner en/of vriend(inn)en lekker te gaan eten, 
borrelen of een uitstapje te maken.  
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Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april hebben we op Kindercampus Ha-
zennest weer de jaarlijkse Koningsspelen. Wij zijn ont-
zettend blij dat wij weer kunnen genieten van deze 
heerlijke dag!                     
Alle groepen van onze school zullen hieraan            
deelnemen. De groepen 1 t/m 6 zijn op school en de 
groepen 7-8 bevinden zich bij op het Cobbenhagen  
Lyceum.  
We zullen deze dag openen met een dansje en het 
lied 'FitTop10' van Kinderen voor  Kinderen.   
De verschillende spellen, activiteiten en sporten zullen 
zowel binnen als buiten plaatsvinden.  
Bij ieder spel is een spelleider aanwezig. We willen de 
ouders, die ons deze dag komen helpen, enorm be-
danken!  
Alle leerlingen zijn om 12:00 uur uit en kunnen dan 
genieten van een welverdiende vakantie.  

Corona testen  
Er wordt nog steeds goed gebruik gemaakt van het 
GGD aanbod in Tilburg Noord. Ook in april blijven we 
dit aanbieden: 
GGD PCR coronatest  
in biljartruimte van Wijkcentrum De Ypelaer,                   
Corellistraat 10 
Gratis en zonder afspraak 
6 ochtenden per week, maandag t/m zaterdag van 
9:00 – 11:00 uur 
Loop buitenom naar ingang biljartruimte! 
Neem identiteitsbewijs en mondkapje mee. 
(zie volgende pagina)  
  
GGD coronavaccinatie  
bij MFA De Symfonie, Eilenbergstraat 250 
Gratis en zonder afspraak 
elke dinsdag van 9:00 – 15:00 uur 
1

e
 en 2

e
 coronaprik vanaf 12 jaar 

Boosterprik vanaf 18 jaar 
Ingang ontmoetingsruimte van het wijkcentrum. 
Neem identiteitsbewijs mee. 
(zie volgende pagina; op deze flyer staat ook het   
vaccinatie aanbod in Tilburg West en Tilburg Zuid). 

Feestweek  23-24-25 mei 
Vorig jaar (2021) bestond onze school 50 jaar.        
We konden dat lustrum toen niet vieren vanwege   
corona en de beperkende maatregelen. Het was uit-
stel en geen afstel. In de week van Hemelvaart staan 
we drie dagen stil om het 50-jarig jubileum te vieren.       
U krijgt binnenkort de folder met het programma. Bij 
enkele onderdelen zullen we ouderhulp nodig hebben. 
U zult dus binnenkort ook een brief ontvangen met het 
verzoek om hulp en begeleiding.              We hopen 
op goed weer en verheugen ons op een feestelijk 
weekje om weer ouderwets samen te ‘vieren’. 

MR vergadering 
Op 22 maart jongstleden 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 maandag     
30 mei  2022.  Indien u wilt aansluiten als toehoorder 
kunt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje te 
sturen naar: mr.hazennest@gmail.com of via de tegel 
van de MR. 
 

We krijgen van ouders terug dat de schoolapp niet 
goed werkt. De oorzaak kan liggen in het feit, dat u  
niet de laatste versie van de app hebt geïnstalleerd. 
Sommige gebruikers kiezen ervoor automatische up-
dates op hun toestel niet toe te staan. De gebruiker 
kan dan op de volgende wijze de update installeren:  
Android:                                                                               
open de Play Store op de telefoon - zoek naar   basis-
school app en kies voor werk bij. 
IOS:                                                                                        
open de App Store op de telefoon - zoek naar basis-
school app en kies update.                                                     
U dient dit dan met enige regelmaat zelf te doen om de 
laatste  uploads ter beschikking te hebben.   

Schoolapp 

Het gaat nog steeds de goede kant op met mijnheer 
Ad. Hij is al weer geruime tijd thuis; hij heeft moeite 
met lopen en daarvoor enkele keren per week thera-
pie. We wachten rustig af hoe het genezingsproces 
verloopt.   Juffrouw Carla is al enige tijd uit de running 
met vermoeidheidsklachten; ze volgt therapie en gaat 
de komende periode weer geleidelijk aan terugkomen 
op school.         Juffrouw Petra is afgelopen vrijdag 
geopereerd aan haar galblaas en zal dus enkele    
weken uit de roulatie zijn om weer aan te sterken.  

We wensen hen allen beterschap toe en we hopen dat 
ze weer spoedig terug zijn op school. 

Zieke collega’s 

Executieve functies spelletjes 
Een erg goede manier om de executieve 
functies te oefenen in de praktijk is het 
spelen van bepaalde  spelletjes. We heb-
ben op school een groot aantal van deze 
gezelschapsspelletjes aangeschaft en 
gaan deze in de groep met de kinderen 
spelen. Het zijn geen spelletjesmiddagen. 
Het zijn lessen om de executieve functies 
te leren. We vragen ouders om de       
kinderen te begeleiden bij deze lessen en 
zo leermomenten te creëren. Iedere les heeft ook een 
nabespreking en evaluatie: wat zijn de kinderen tegen-
gekomen, wat hebben ze ermee gedaan en wat heb-
ben ze dus geleerd. De eerste ervaringen zijn erg po-
sitief. Zowel ouders als kinderen geven terug dit als 
erg prettig te hebben ervaren. 



 

 

Kunst & Kracht 
Turnvereniging Kunst en Kracht is op zoek naar meisjes 
die zouden willen gaan turnen. Mede door Corona zijn 
heel veel kinderen gestopt met sporten. Turnen is een 
veelzijdige sport. Deze sport kan zomaar zeven van de 
tien basisvormen van bewegen, in de belangrijke       
ontwikkelingsjaren van een kind, afvinken. Als we dan 
de recreatieve vorm van turnen (de gymnastiek)       
nemen, komen daar nog vele spelvormen met en     
zonder bal bij en is het breedmotorisch aspect vrijwel 
volledig aanwezig. Wij willen als gymnastiek- en       
turnvereniging natuurlijk heel graag zoveel mogelijk  
kinderen deze ontwikkeling meegeven. En daarom zijn 
we op zoek naar nieuwe talenten. Vooralsnog richten 
we ons op meisjes in de basisschoolleeftijd. Zodra ons 
aanbod voor jongens weer op de rit is, volgt ook die 
groep. 


