
 

 

WO 01  

DO 02  

VR 03 Sint op school 

ZA 04  

ZO 05  

MA 06  

DI 07  

WO 08 Annemiek jarig 

DO 09  

VR 10  

ZA 11  

ZO 12  

MA 13 Voortgangsgesprekken groepen 8 

DI 14 Ilse jarig 

WO 15  

DO 16 Afscheid juffrouw Cocky in en met 
haar ‘bubbel’; groep 1-2 B 

VR 17  

ZA 18  

ZO 19  

MA 20  

DI 21  

WO 22  

DO 23 Kerstviering 16.00 uur -18.00 uur      
gaat niet door 

VR 24 Alle groepen om 12.00 uur vrij 

ZA 25 Kerstmis 

ZO 26 Kerstmis 

MA 27  

DI 28 Kerstvakantie 

WO 29  

DO 30  

VR 31  
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                       Spanje, december 2021 

 

Lieve kinderen   

van  kindercampus Hazennest, 

 

 

Komende vrijdag 3 december wil ik 

weer langs komen bij jullie.  

Deze keer zitten jullie allemaal al 

in de klas en dan pas kom ik met 

mijn Pieten langs het gebouw rijden. 

Het zou fijn zijn als jullie naar ons 

zwaaien. En daarna komen we  

uiteraard ook binnen. 

Dat doe ik zo, want dat is ’corona-

proof’’. 

 

En ondanks het corona-virus  

maken we er dan weer  

een  hele gezellige  dag  van  

met z’n  allen. 

    

Tot ziens, 

 

Sinterklaas 



 

 

Op 30 november jongstleden heeft de MR vergaderd.  
Een korte samenvatting van de besproken     punten 
kunt u binnenkort vinden onder de tegel MR in  de 
schoolapp.   De volgende vergadering is gepland op 
maandag      17 januari  2022.  Indien u wilt aansluiten 
als toehoorder kunt u zich hiervoor aanmelden door 
een mailtje te sturen naar: mr.hazennest@gmail.com  

Ad 

Door de aangescherpte corona-maatregelen kunnen 
we dit jaar de Sint niet massaal ontvangen met       
kinderen en ouders.                                                  
We doen het als volgt: de kinderen gaan gewoon  
vanaf 8.15 uur het gebouw in en gaan naar hun eigen 
klaslokaal. Op enig moment komt Sint met zijn pieten 
langs het gebouw rijden en zwaaien de kinderen    
vanuit het lokaal naar hen. Daarna vieren we het feest 
op het Leerplein en zullen de groepen 1-4 apart een 
bezoek brengen aan Sinterklaas. 

We laten het Sinterklaasfeest dus doorgaan binnen de 
huidige mogelijkheden. Het Leerplein is ruim genoeg 
om de 1,5 meter afstand in acht te houden.              
We verzoeken ouders deze keer niet te wachten bij 
school om Sint te begroeten. 

Sint op school 

In de vorige maandbrief schreven we dat mijnheer Ad, 
onze conciërge in coma lag op de IC in het zieken-
huis. Het gaat nu iets beter met hem. Hij is verplaatst 
naar de Medium Care en krijgt therapie. Hij is nog erg 
vermoeid en iedere inspanning is lastig. Het gaat dus 
nog lang duren voor hij weer terug is op zijn werk op 
school. We wensen hem veel beterschap en hopen 
dat het (ook in deze kleine stapjes) vooruit blijft gaan. 

MR kindercampus Hazennest 

Schoolfotograaf 

Juffrouw Cocky  en pensioen 

Op 9 juni 1978 ontving juffrouw Cocky de akte van 
bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs en in 
datzelfde jaar op 1 oktober begon ze te werken op   
d’n Hazennest in een kleutergroep. Ze werkt dus al  
43 jaar in het onderwijs, al die tijd op onze school.     
In die jaren heeft ze gewerkt met kleuters. Dat is haar 
passie als ‘echte’ kleuterleidster. Als juffrouw open-
staan voor de onbevangen kijk van kleuters op de  
wereld. Met de kinderen meedoen, uitdagen en      
observeren in hun spel en werk om ze daarna de    
volgende stap te laten maken in hun ontwikkeling. 
Werken met kleuters betekent ook veel contact met 
ouders. Contact om voortgang en groei te bespreken, 
of     ouders die komen helpen in de groep of mee-
gaan bij een uitstapje. Ze heeft in al die jaren vele ou-
ders    ontmoet en op een leuke manier de relatie on-
derhouden.                                                                            
Op donderdag 16 december neemt Cocky afscheid 
met en in haar ‘bubbel’, groep 1-2 B. Het afscheid met 
collega’s en de andere kinderen van school stellen we 
uit, omdat de corona-maatregelen dat nu niet toelaten. 
Cocky, dank voor de vele jaren inzet en meedenken in 
ons onderwijs. Blijf gezond en geniet van de komende 
niet-werkzame periode van vroeg-genieten oftewel 
pensioen. 

Elk jaar komt de schoolfotograaf aan het eind van het 
schooljaar voor leuke groepsfoto’s en individuele    
foto’s. Dit wordt altijd netjes geregeld door onze     
Oudervereniging. Dit schooljaar was het bezoek van 
de fotograaf gepland op donderdag 16 juni 2022.      
Na een aantal jaren met dezelfde schoolfotograaf    
gewerkt te hebben, heeft de Oudervereniging besloten 
om in zee te gaan met een andere schoolfotograaf, 
KIEK schoolfoto.                                                                 
Helaas kunnen zij niet op de datum, die wij     gepland 
hebben. Daarom wordt de datum voor de schoolfoto’s 
verzet naar vrijdag 25 maart 2022. Zet u het alvast in 
uw agenda. Dan passen wij de datum op de jaarkalen-
der op de app en op onze website aan. 

Kerstmis 2021  
Door de corona-maatregelen zijn we genoodzaakt de 
kerstviering op donderdagmiddag 23 december van 
16.00 uur tot 18.00 uur niet door te laten gaan. We 
mogen groepen kinderen/ouders niet dicht bij elkaar 
laten komen en het is ook niet gepast om  uit allerlei 
huishoudens eten te laten komen. In alle groepen   
zullen we donderdag op gepaste wijze aandacht    
besteden aan het feest van kerstmis. U krijgt nog   
verdere informatie hierover in de komende weken.   
Op vrijdag 24 december  zijn alle groepen gewoon 
om 12.00 uur vrij. 

Dank jullie wel 
De maatregel van mondkapjes dragen op de gangen 
wordt door ouders en kinderen op de goede manier 
opgepakt. We zijn daar blij mee en zeggen: dank voor 
jullie    begrip en medewerking. Het is geen prettige 
maatregel, maar voor nu even noodzakelijk om de 
scholen open te houden.   

Fijne kerstdagen 
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. 
We hopen iedereen weer gezond terug te zien op 
maandag 10 januari 2022. 

Ziekmelden 
We wijzen erop dat ziekmeldingen gedaan moeten 
worden via de tegel ziekmelden op onze schoolapp. 
Dan weten we zeker, dat de ziekmelding bij de juiste 
personen binnen komt. We voorkomen hiermee twijfel 
over afwezigheid van een kind en (goedbedoelde) ac-
ties daarna. Zeker in deze tijd van vele ziekmeldingen 
is de juiste communicatie belangrijk. We danken u 
voor uw medewerking. 


