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             December 2022 

 

                       Spanje, december 2022 

 

Lieve kinderen   

van  kindercampus Hazennest, 

 

 

Komende maandag 5 december wil 

ik weer op bezoek komen bij jullie.  

En dat mag weer op de ouderwetse  

manier. Het zou leuk zijn als jullie 

mij allemaal weer buiten opwachten 

en zwaaien, dansen en zingen als  

ik aankom. 

 

Als we weer binnen zijn, komen de 

groepen 1-4 naar mij toe op het   

Leerplein en ‘s middags gaan de  

pieten en ik dan een even langs de 

groepen 5-8, die met de surprises  

bezig zijn. 

 

We maken er samen weer een  

gezellige dag van . 

 

Tot ziens, 

 

Sinterklaas 



 

 

Sint op school 

Op 22 november 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 dinsdag  
31 januari 2023.  Indien u wilt aansluiten als             
toehoorder kunt u zich hiervoor aanmelden door een 
mailtje te sturen naar: mr.hazennest@gmail.com   

MR vergadering  

Juffrouw Mendy is vrijwel volledig terug in haar werk 
op school. Meneer Ad is nog niet op school; hij werkt 
verder aan zijn herstel.  Mijnheer Huub is weer vier 
dagdelen terug op school en bouwt dat rustig uit.  
Juffrouw Jamie is afwezig en neemt even afstand om 
zorg te dragen voor haar zieke kind. 
Juffrouw Manon Verkooijen is zwanger en zal rond de 
meivakantie met zwangerschapsverlof gaan. 

Collega’s 

Traktaties en fruit eten 
Uit onze schoolgids: 
Fruit. De leerlingen mogen in de fruitpauze een           
meegebracht stukje fruit eten. Voor de kleuters is het 
gemakkelijk als het fruit in een bakje, voorzien van hun 
naam, zit. We bedoelen dus fruit en geen koeken,  
repen, en dergelijke. 
 
Trakteren op school. Uiteraard mogen de kinderen 
trakteren, als ze jarig zijn. We vragen u wel om de 
traktatie binnen de perken te houden. Denkt u ook 
eens aan een gezonde of creatieve traktatie.                
Neemt u s.v.p. even contact op met de leerkracht;    
hij/zij weet of u rekening moet houden met               
dieetwensen, halal of allergieën van kinderen. 

Wij vragen ouders, verzorgers om een jaarlijkse    
vrijwillige bijdrage per kind, de zogenoemde              
ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2022-2023 is deze 
vastgesteld op € 20,00 per kind. Deze bijdrage is  
vrijwillig, maar bij gebrek aan voldoende budget,   
kunnen wij geen of minder activiteiten organiseren. 
Wij hopen daarom nog steeds op uw medewerking in 
het belang van al onze kinderen.                                                         
Jaarlijks gaan we ook op schoolreis. Een happening 
waar iedereen naar uitkijkt! De bijdrage voor de 
schoolreis  bedraagt € 20,00.                                                                      
Betaalmanier:                                                                               
Dit jaar ontvangt u géén betaallink, maar vragen wij u 
het bedrag van € 40,00 (ouderbijdrage én schoolreis) 

over te maken op NL90 RABO 0185 2340 97, 
t.n.v. basisschool d'n Hazennest, Tilburg.                          
Let op: dit is een ander rekeningnummer dan                 
voorgaande jaren!!                                                                    
Wilt u bij de betaling de naam en groep van uw     
kind(eren) vermelden?                                                     
Onze hartelijke dank voor uw medewerking. 

Fijne kerstdagen 

Op maandag 5 december brengt Sinterklaas weer een 
bezoek aan onze school. De kinderen gaan eerst ge-
woon naar binnen, houden hun jas aan en we zorgen 
dat we om 8.40 uur allemaal buiten staan om Sint en 
de pieten te begroeten.  
We vragen de ouders om achter de kinderen te gaan 
staan. 
 
Als we weer binnen zijn gaan de groepen 
1-4 om de beurt op bezoek bij de Sint op 
het leerplein.  
‘s Middags brengt Sint met zijn pieten 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. 

Kerstmis 2022 

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 9 januari 2023. 

Ouderbijdrage 

We mogen weer vieren zonder corona beperkingen 
en de werkgroep is al volop bezig met de                       
voorbereidingen. Er komt binnenkort een brief mee 
met verdere informatie en verzoek om mee te werken 
aan het bekende hapjesbuffet.                                                 
We vieren kerst op donderdag 22 december.       
Overdag is er voor ieder cluster op het Leerplein een 
samenzijn, waarbij het kerstverhaal wordt                       
voorgelezen en er  liedjes, gedichten en voordrachten 
zijn door kinderen. ‘s Avonds komen de kinderen naar 
school en vieren dan in hun eigen groep kerst met 
samen eten, verhalen luisteren en wat er verder uit 
de groep komt.. Deze viering in de groep is ook op 
donderdag 22 december van 16.30 uur tot 18.00 
uur.  Alle kinderen worden door ouders, verzorgers 
opgehaald. Onze Oudervereniging ontvangt u graag 
vanaf 17.15 uur met een hapje en een sapje op de 
speelplaats, die dan stemmig is ingericht: een mo-
ment van ontmoeten. Na de kerstviering halen de 
ouders de kinderen van de groepen 1-4 in de klas op. 
De kinderen van de groepen 5-8 worden buiten ge-
bracht en opgevangen door hun ouders.                           
Vrijdag 23 december gaan we door de hele school 
van 8.30u tot 09.00u lichtjeslezen. (zie ouderbrief). 
Kinderen mogen zelf een boek meenemen van thuis. 
Op vrijdag 23 december  zijn alle groepen  om 
12.00 uur vrij. 



 

 

Wijkcentrum Symfonie wil voor volgend jaar graag 
weer het idee van de vrijmarkt gaan oppakken.                 
Zie hun folder. 

Vrijmarkt Inzameling levensmiddelen 

Herhaalprik corona  

Net als vorig jaar willen wij weer een inzamelingsactie 
van levensmiddelen houden. We hebben veel mooie 
dingen ontvangen afgelopen jaar en hebben ontzet-
tend veel  gezinnen mooie feestdagen kunnen geven.                                   
In elke klas staat in de periode van 28 november t/m                    
9 december weer een doos. In deze dozen kunnen 
kinderen levensmiddelen stoppen die dan door de 
voedselbank en de vrijwilligers van de Helpende Hand 
worden verdeeld over gezinnen die het goed kunnen 
gebruiken.                                                                               
De levensmiddelen die in deze dozen kunnen worden     
gedaan zijn: houdbare producten (dichte                                
verpakkingen), pasta saus, rijst, pannenkoekenmix, 
pasta (spaghetti of macaroni), snoep, koek, maaltijd-
soepen in blik, chips, etc.   Elke ouder bepaalt zelf of 
ze aan hun kinderen levensmiddelen meegeven om in 
deze dozen te plaatsen, het is dus niet verplicht!     
Hebt u vragen over dit initiatief, dan kunt u  terecht bij 
de Oudervereniging en een mail sturen aan                        
oudervereniging.hazennest@gmail.com.  

Webinar GGD pubers 


