
 

 

ZO 01  

MA 02  

DI 03 Bezoek ontdekstation groep 5c 

WO 04 Bezoek ontdekstation groep 5a 

DO 05 Sinterklaas op school 

VR 06 Studiedag; alle groepen hele dag vrij 

ZA 07  

ZO 08 Annemiek jarig 

MA 09 Rapportgesprekken groep 8 
Start actie: Het vierde Geschenk 
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Nieuwsbrief  december 2019 

December 2019  

VERMEULENSTRAAT 30    T. 013  - 5470016   info.hazennest@tangent.nl 

5012 HB TILBURG          www.hazennest.nl 

Lieve kinderen  

van  d’n  Hazennest, 

 

Op donderdag 5 december  wil   

ik weer, samen met mijn Pieten,  

jullie school  bezoeken.  

We zijn al vaker bij jullie  

geweest, dus we weten de weg. 

We  proberen  rond  8.45 uur  

op het veld naast de  

de  school  aan  te  komen  

en  maken  er dan weer 

een  hele gezellige  dag  van  

met z’n  allen. 

    

Tot ziens, 

 

Sinterklaas 

Het vierde geschenk 
We kregen het verzoek binnen om mee te doen aan 
een actie voor kerst/driekoningen 
Drie koningen kwamen bij het kindje Jezus met wie-
rook, goud en mirre. De vierde koning was te laat, 
omdat die onderweg veel mensen ging helpen. 
Vanaf 9 december worden er op onze school  door de 

stichting Het Vierde Geschenk dozen neergezet om 
speelgoed in te zamelen voor kinderen in gezinnen in 
Tilburg die het minder goed hebben. Kinderen krijgen 
met Sinterklaas misschien wel een dubbel  cadeau? 
Of ze hebben op zolder nog wel goed speelgoed 
staan waar ze niks meer mee doen? Knuffels die nog 
een tweede ronde mee kunnen? Dat mag  allemaal in 
de dozen onder de trap verzameld worden. De volle 
dozen worden weer opgehaald, voor de kerstvakantie. 
De organisatie zal dan in de kerstvakantie de spullen 
uitzoeken, eventueel wassen en van nieuwe batterijen 
voorzien. U ontvangt hierover nog een aparte brief. 
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Vervangingen  vorige maand Kerstmis 2019 

Kinderbingo 3 en 5 februari 2020 

Het team van d’n Hazennest wenst 
u hele fijne feestdagen en alle 
goeds voor het nieuwe jaar.          
En uiteraard een fijne vakantie  
om weer even helemaal tot rust te komen.  
Pas op met vuurwerk;  we hopen iedereen weer  
gezond terug te zien op maandag 6 januari 2020. 

Fijne feestdagen  

Hierbij weer een overzicht van onze vervangingen in 
de maand november. Zo krijgt u inzicht in het              
lerarentekort, wat bij iedere school speelt. 

Wij verzoeken u thuis met uw kind het gesprek te 
voeren over correct en hygiënisch toiletgebruik. We 
lopen er hier op school echt tegenaan. De WC vloe-
ren zijn te vaak nat, er zit regelmatig poep op de bril 
en enkele weken terug zelfs op de muur, de hand-
doeken worden uit de automaten getrokken en liggen 
op de vloer in het nat. Onze schoonmaaksters wer-
ken erg hard om de boel schoon te houden, maar dit 
wordt ondoenlijk. We werken met onze Respect-
posters vanuit respect voor jezelf, voor de ander en 
voor de omgeving. Mooi aangrijpingspunt om over dit 
onderwerp het gesprek aan te gaan, dat doen wij ook 
in de klas. Onze dank. 

Op donderdag 19 december is de kerstviering 
van 16.30 uur tot 18.00 uur.  
De viering bestaat uit een sfeervol samenzijn in 
de eigen groep en daarnaast vindt er overdag 
per bouw (groepen 1-2, 3-4-5 en 6-7-8) een     
viering plaats in de aula van de school.             
Deze viering wordt ingevuld door leerkrachten 
en kinderen uit de diverse groepen. 
We willen weer aan de ouders vragen mee te 
werken aan een kerst-hapjes-buffet per groep.  
U krijgt hierover nog een apart schrijven.  
We verzoeken u vriendelijk uw kind(eren) om 
18.00 uur op te halen van school.  
Onze Oudervereniging zorgt voor een gezellige 
sfeer op de speelplaats. Misschien is dat  juist 
een reden om wat eerder te komen en de ander 
te ontmoeten in deze kerstsfeer.   
De kerstviering op donderdag is afwijkend van 
de normale tijden, maar het is gewoon een  
verplichte schooltijd. De kinderen werken deze 
dag langer. Daarom zijn alle groepen op vrijdag 
20 december om 12.00 uur vrij. 

3 langdurig zieke 
collega’s. 

Meerdere invallers Invallers in de groepen en 
deels in de ondersteuning. 
Niet voor alle dagen een 
invaller te vinden. 

4 collega in   
re-integratie traject. 

Meerdere invallers Invallers in de groepen en 
deels in de ondersteuning. 
Niet voor alle dagen een 
invaller te vinden. 

1 collega met  
zwangerschapsverlof. 

Meerdere invallers. Invallers in de groep en 
deels in de ondersteuning.  

10 zieke/afwezige 
leerkrachten in  
november 

10 dagen geen 
invaller; 1 dag wel 
een invaller. 

Opgelost door  
ondersteuners, directie en 
IB voor de groep. 

Sint op school 
Op donderdag 5 december brengt 
de Sint weer een bezoek aan onze 
school.  We willen hem rond 8.45 
uur op het grasveld naast de school 
ontvangen. 
De zoen- en zoefzone is  
daarom vanaf half negen gesloten.  
Samen met  alle kinderen verwelkomen we de 
Sint. Ook ouders zijn natuurlijk van harte welkom. 
De kinderen staan op het grasveld en we willen 
de ouders vragen achter de kinderen van de 
groepen 6-7-8 te gaan staan.  
De Sint start zijn activiteiten in de aula met de 
peuters van de peuterspeelzaal.  
Daarna zijn onze kleuters en de groepen 3 en 4 
aan de beurt. 
‘s Middags brengt Sint ook nog een kort  
bezoekje aan de groepen 5 t/m 8, die bezig zijn 
met hun surprises. We wensen iedereen, maar 
vooral de kinderen, veel plezier en danken de 
werkgroep en Oudervereniging en hulpouders 
voor al hun creatieve ideeën en inzet. 

We zijn nog bezig met nadenken over            
ombouwen en inrichten van de aula tot Leer-
plein. Intussen is wel een groot touchscreen  
opgehangen en wordt het dus mogelijk om de  
Kinderbingo toch te houden. Daar zijn wij blij om, 
omdat hier altijd veel enthousiaste kinderen aan 
mee doen. Op dinsdag 3 februari en donderdag 
5 februari 2020 vindt deze activiteit plaats. U 
krijgt hierover nog nader bericht. 

WC gebruik 

Ouderbijdrage herinnering 
De nieuwe manier van betalen met een betaallink, 
werkt erg goed. Er zijn al veel ouders die nu betaald 
hebben. Bent u de brief kwijt of bent u het vergeten, 
geen probleem.  
Binnenkort komt er een herinneringsbrief met daarin 
een nieuwe betaal-link op de app/mail. Mocht u al 
betaald hebben, dan is dat bericht uiteraard niet meer 
voor u. We verzoeken u vriendelijk om de ouderbij-
drage te voldoen. Het maakt de Oudervereniging  
mogelijk juist die extra leuke activiteiten of  
dingen te doen voor de kinderen van onze school. Bij 
voorbaat onze hartelijke dank.  


