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Sint op school

Nieuwsbrief december 2020
Annemiek jarig
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Kerstviering in de eigen groep
Alle groepen om 12.00 uur vrij

Kerstvakantie

Dat doe ik zo, want dat is veilig.
En ondanks het corona-virus
maken we er dan weer
een hele gezellige dag van
met z’n allen.

Sinterklaas
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Op vrijdag 4 december ben ik
al vroeg bij jullie op de campus.
Zo vroeg dat ik al in het gebouw
ben voor jullie binnen komen.

Tot ziens,
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Lieve kinderen
van kindercampus Hazennest,

We starten weer op maandag
4 januari 2021

VERMEULENSTRAAT 30
5012 HB TILBURG

Op vrijdag 4 december brengt Sinterklaas weer een
bezoek aan onze school. Hij is al in het gebouw voordat de kinderen binnen komen en zal de kinderen
verwelkomen via de intercom. Vanwege het coronavirus mogen we immers dit jaar geen grootse
ontvangst met kinderen en ouders voorbereiden.
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 5-6, die bezig zijn met hun
surprises. We wensen iedereen, maar vooral de kinderen, veel plezier en danken de werkgroep en Oudervereniging voor al hun
creatieve ideeën en inzet.

T. 013 - 5470016

info.hazennest@tangent.nl
www.hazennest.nl

WC gebruik
Wij verzoeken u thuis met uw kind het gesprek te voeren over correct en hygiënisch toiletgebruik. We lopen
hier op school echt tegenaan. De WC vloeren zijn te
vaak nat, er zit regelmatig poep op de bril en enkele
weken terug zelfs op de muur, we vinden papier en
plastic zakjes in de WC en hebben daardoor verstoppingen, papieren handdoekjes liggen op de vloer in
het nat. Onze schoonmaaksters werken 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.
En zeker nu in het kader van corona en besmettingsgevaar is het een dankbaar onderwerp voor gesprek
over opvoeding en hygiëne. Onze dank.

Actie ‘het vierde geschenk’
Ook dit jaar doen we weer mee aan de actie
‘Het vierde geschenk’. De drie koningen kwamen bij
het kindje Jezus met wierook, goud en mirre. De vierde
koning was te laat, omdat die onderweg veel mensen
ging helpen.
Vanaf 7 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 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.

Gezonde lunch
We merken dat de lunchtrommels weer vaker
gevuld worden met ongezonde dingen als koek, snoep
en chocolade. Wij werken met een groep kinderen;
ze zien wat de ander als lunch heeft. We willen niet
voorschrijvend zijn, maar een beroep doen op u om
voor uw kind een smakelijke, maar gezonde lunch te
maken.

Bieb activiteiten
In de werkplaats van de Bibliotheek Wagnerplein wordt
elke maand een workshop georganiseerd, waarbij
kinderen hun digitale vaardigheden ontwikkelen en hun
talent kunnen ontdekken. Er wordt steeds met een
ander thema gewerkt. Op zaterdag 12 december van
12.30 tot 14.00 uur is dit: Sketch Nation, een iPad
game maken. Houd jij van gamen en zou jij het leuk
vinden om eens je eigen game te maken? Kom dan
meedoen in de Werkplaats! Met een iPad app gaan we
door te programmeren onze eigen tekeningen, foto's
en afbeeldingen tot leven laten komen in een game die
jij zelf mag verzinnen. Iedereen van 7 jaar en ouder
mag meedoen maar vol is vol, dus meld je snel aan!
Kosten: gratis
Aanmelden: wagnerplein@bibliotheekmb.nl

Gebruikt textiel
Wij doen mee aan de nieuwe textielactie van de
gemeente Tilburg, als positieve bijdrage aan het milieu.
Wij sorteren, de gemeente recycled. Vanaf 4 januari
2021 staan er op onze locatie textiel-containers.
Hiermee kunnen we gedurende het jaar zoveel mogelijk
textiel inzamelen. Dus gebruikt textiel: voor de draad
ermee! Neem het mee en gooi het in de draadkar.
Wat is textiel? Ook textiel is een aparte afvalsoort en
hoort daarom te worden gesorteerd. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld kleding, riemen, schoenen, gordijnen en
beddengoed. Wat gebeurt ermee? Bruikbare kleding
en schoeisel wordt verkocht als tweedehandskleding in
arme landen. Een deel van het textiel dat niet meer
bruikbaar wordt gerecycled tot grondstof voor textielmaterialen, bijvoorbeeld garens voor het maken van
nieuwe kleding, maar ook voor vloerbedekking, dekens
en vilt voor geluidsisolatie. Van kapotte kleding worden
ook poetsdoeken en isolatiemateriaal gemaakt.
Wat mag niet in de textielcontainer? Vloerbedekking
(mag bij grof huisvuil), zwaar vervuilde kleding (olie-,
verfvlekken of nat) mag bij restafval.

Broertje/zusje drie jaar ?
Vanuit onze administratie hebben we broertjes en zusjes van onze leerlingen in beeld; we zien dat er een
aantal al drie jaar zijn of binnenkort drie jaar worden.
Als u uw kind wilt aanmelden op onze school vragen
we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met
Saskia de Vocht: Het is voor ons noodzakelijk tijdig
weet te hebben van toekomstige leerlingenaantallen.
saskia.devocht@tangent.nl of 013 5470016

Claudia stopt
Claudia werkt als onderwijsassistente in cluster 3-4.
Na de kerstvakantie stopt ze met haar werk vanwege
persoonlijke redenen. Ze heeft zeven jaar gewerkt op
onze school; we danken haar voor haar inzet en
wensen haar veel succes voor de toekomst.

Kerstmis op school
Vanwege corona doen we het dit jaar anders. Onze
kerstviering is onder schooltijd op vrijdagochtend
18 december. Het samenzijn vindt plaats in de eigen
groep. De viering bestaat uit een sfeervol samenzijn in
de eigen groep met ‘lichtjes lezen’, gedicht of verhaal,
voordrachtjes of creatieve opdracht. Alle groepen zijn
om 12.00 uur vrij.
We doen dit keer geen verzoek om hapjes en
lekkere dingen mee te geven aan de kinderen ; het is
vanwege corona niet toegestaan. We zorgen er zelf
voor, dat de kinderen iets lekkers krijgen binnen de
maatregelen.Ook de ontmoeting op onze speelplaats,
altijd sfeervol aangekleed door onze Oudervereniging,
kan dit jaar niet.

Fijne feestdagen
Het team van kindercampus
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. We hopen iedereen
weer gezond terug te zien op maandag 4 januari
2021.

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

