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Studiemiddag 4 februari 2020 
Op dinsdag 4 februari zijn alle groepen om 12.00 uur vrij. 
De leerkrachten hebben een studiemiddag. Deze middag 
hebben ze de ruimte om toetsen te analyseren. Van daaruit 
komen ze tot het opstellen van een plan van aanpak qua 
leerstof, strategieën om in de komende weken effectief   
onderwijs te geven op behoeften van kind en groep. Een 
belangrijke middag dus om de juiste vervolgstappen te  
zetten in goed onderwijs aan uw kind(eren) 

Carnaval staat voor de deur. En natuurlijk 
zijn wij op school al weer vol                   
enthousiasme begonnen aan onze       
carnavals-activiteiten: leskist, kleurplaten-
wedstrijd,  bezoek aan de bouwhal en is de school al weer 
volop carnavalesk versierd. Op vrijdag 21 februari  vieren 
we ’s ochtends carnaval met de hele school. Alle groepen 
zijn om 12.00 uur vrij.  Het is deze dag niet toegestaan om 
confetti, maskers, spuitbussen met serpentines of speel-
goedwapens mee te brengen. De week erna is iedereen 
vrij en kunnen we ons in het feestgedruis storten.             
We wensen iedereen veel plezier. 

Carnaval op school 

Op dinsdagmiddag 24 maart houden wij weer een sponsor-
loop rond onze school. Dit jaar hebben we nog een keer 
gekozen om geld in te zamelen voor het Verbeeten Fonds. 
Zij stimuleren onderzoek naar patiënt vriendelijke            
behandelmethodes door het Instituut Vebeeten. U krijgt 
nog verder informatie. 

Sponsorloop goede doel 

Aanmelden 
We zijn al volop bezig met de formatie voor volgend 
schooljaar. Het is dan belangrijk om te weten hoeveel   
nieuwe kinderen er op onze school gaan komen. Daarom 
de vraag aan ouders van kinderen/broertjes/zusjes, die 
komend schooljaar vier jaar worden zich aan te melden.  
Dit kan door een afspraak te maken met juffrouw Saskia 
via 013-5470016 of saskia.devocht@tangent.nl               
Uitgaande van ons Toelatingsbeleid kijken we dan of uw 
kind kan worden ingeschreven.  

Overblijfouder gezocht!! 
Op de donderdagen zoeken we vanaf 13 februari een 
vaste overblijfouder. Heeft u tijd en interesse om het 
overblijven op een goede manier te laten verlopen bij de 
groepen 1/2 van 11.45u-12.45u? Dan graag een mailtje 
naar saskia.devocht@tangent.nl . (Er staat een financi-
ële vergoeding tegenover.) 



 

 

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

Vervangingen  vorige maand SMW 

Ouderbetrokkenheid 

In de week van 17 februari vinden weer de rapport  
gesprekken plaats voor de kinderen van de groepen    
3 t/m 7. Via de app kunt u zich weer inschrijven voor 
een gesprek van tien minuten. De maandag is de 
broertjes-zusjes avond; per groep is aangegeven    
welke andere momenten de leerkracht(en) beschikbaar 
zijn. Vooraf kunt u werkboekjes inzien van uw         
kind(eren). 

Rapportgesprekken  

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

Uit de vragenlijst van de MR over ouderbetrokken-
heid, kwam naar voren dat ouders graag willen zien 
hoe wij werken met de kinderen in de groep. En wij 
willen graag ouders ons onderwijs laten zien. 
Daarom nodigen we u graag uit voor twee  
kijkmomenten. U kunt dan in alle groepen binnen          
lopen en kijken, ervaren wat er gedaan wordt. 
Er is een kijkochtend op dinsdag 17 maart van  
8.30 uur tot 9.30 uur en  
een kijkmiddag op woensdag 18 maart 13.00 uur tot 
14.00 uur. U mag een keus maken voor één van de 
momenten of gewoon twee keer komen om rustig de 
school in werking mee te maken. In de aula schenken 
we koffie en thee en kunt u met elkaar in gesprek. 

Beste ouders/verzorgers,                                          
Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag even aan u   
voorstellen. Mijn naam is Phylicia Schmeltz en ik ben 
sinds kort schoolmaatschappelijk werker op uw 
school. Ik heb deze taak overgenomen van Katinka 
van Zeelst. De afgelopen tien jaar heb ik gewerkt als 
gezinsbegeleider bij gezinnen thuis. Met de ervaring 
die ik heb opgedaan in de begeleiding van ouders en 
kinderen heb ik nu een nieuwe uitdaging gevonden in 
het schoolmaatschappelijk werk. Als schoolmaat-
schappelijk werker ben ik er ter ondersteuning van 
ouders en leerlingen. Ouders  kunnen vragen stellen 
als zij zorgen hebben over alle zaken die invloed  
hebben op de ontwikkeling van het kind. Ook ben ik 
op school om de intern begeleider en de leerkracht te 
ondersteunen bij zorgen over  leerlingen op sociaal-
emotioneel gebied. Ik kijk en denk mee over de         
mogelijkheden binnen de 
school en verwijs waar   no-
dig naar externe partijen. Er 
zijn geen kosten                    
verbonden aan de hulp van 
het schoolmaatschappelijk 
werk. U kunt met mij in con-
tact komen via de          in-
tern begeleiders van uw 
school. Misschien tot ziens!                                                 
Phylicia Schmeltz 

2 langdurig zieke 
collega’s. 

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

3 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 zwan-
gerschapsverlof. 

Meerdere invallers. Invallers in de groep en 
deels in de ondersteuning.  
Twee collega’s die meer 
dagen gaan werken 

2 zieke/afwezige 
leerkrachten in januari 

4 dagen geen inval-
ler.   
2 dagen wel een 
invaller. 

Opgelost door ondersteu-
ners, directie en IB voor de 
groep. 
1 groep naar huis 

Vraag van onze Oudervereniging 
Onze Oudervereniging is op zoek naar een ouder, die 
grafisch ontwerper is en misschien iets voor hen kan 
betekenen wat betreft wat kleine werkzaamheden voor 
onder andere hun logo. Als u iets kunt en wilt          
betekenen voor hen, neem dan contact op met:       
oudervereniging.hazennest@gmail.com                    
Bij voorbaat dank. 

De taak van onze Intern Begeleiders is meedenken 
met de leerkracht en hen ondersteunen bij           
zorgvragen van een kind. Ilse Matthijssen is de IB-er 
van de  groepen 1-2-3 en 5; Engelbert Zoontjens doet 
dit voor de groepen 4-6-7-8.  

Verdeling IB - ers 

Info avond: Executieve functies 
Het afgelopen half jaar zijn we bezig geweest met de 
Executieve functies; vaardigheden die de kinderen  
nodig hebben om goed aan een taak of opdracht te 
werken. Binnenkort krijgt u een uitnodiging voor een 
informatieavond, waarin wij u graag meer vertellen 
over dit onderwerp. Noteert u vast in uw agenda:    
dinsdag 10 maart van 19.30 uur tot 21.00 uur in de 
aula van onze school. 

Oproep  lid GMR  
Binnen ons bestuur Tangent werken we met een  
Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad 
(GMR). Haar taak is advies of instemming geven aan 
voorgenomen beleid van het bestuur, toetsen van  
beleid en meedenken in organisatie en structuur op 
bestuursniveau. Op dit moment is er een vacature 
voor een ouder. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer  
informatie, neem dan even contact op met de directie.  

Kinderwagens niet in school 
We hebben de afspraak om bij wegbrengen van   
kinderen geen kinderwagens mee te nemen in 
school. Er is gewoon te weinig ruimte in de smalle 
gangen. Dank voor uw begrip en medewerking. 
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