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Weer naar school ... 
Volgende week mogen de kinderen weer naar school 
en gaan we verder met fysiek onderwijs en elkaar 
weer zien in de groepen.                                                                  
We geven de kinderen een compliment voor hun in-
zet en werk in de afgelopen periode.                                  
Een compliment ook voor de ouders; naast het eigen 
(thuis)werk en verplichtingen ook de zorg voor hun 
kind(eren), het helpen met inloggen, instructie geven,     
motiveren en de boel draaiende houden ofwel heel 
veel ballen in de lucht houden.                                                                                     
Is dit nu een verloren jaar en moeten we praten over 
achterstand? Of is er meer sprake van vertraging,    
omdat het een ander jaar is dan andere? Moeten we 
niet kijken naar wat kinderen nodig hebben en dan 
maar wat later de weg naar je bestemming hervatten. 
We gaan voor welbevinden; we delen de ervaringen 
en pakken de vaardigheden op, die de kinderen nu 
hebben geleerd. We pakken ze op bij wat ze kunnen 
en kennen en gaan van daaruit  verder met ons on-
derwijs. Weer ‘ouderwets’ samen in een groep met 
relatie, interactie met elkaar en met de leerkracht(en). 
Waar kinderen elkaar helpen, geholpen willen wor-
den, leren van elkaar en op de goede manier met 
elkaar in gesprek zijn.        U hebt zelf kunnen erva-
ren dat onderwijs meer is dan kinderen bezig houden. 
Wij pakken graag onze taak op en zien een boeiende 
uitdaging om samen met u te werken aan verdere 
groei van uw kind(eren).                Samen met u, want 
we delen de zorg in deze periode van vertraging en 
zullen in samenspraak met elkaar moeten komen tot 
de juiste aanpak en inzet. 

Bij deze willen wij u berichten dat er in 2021 weer 
personeelsleden en ouders/verzorgers nodig zijn voor 
de nieuwe samenstelling van de Ondersteunings-
PlanRaad van het samenwerkingsverband Plein013.   
Hebt u interesse? Neem dan contact op met onze MR 
of meldt u zich aan uiterlijk 28 februari 2021.                    
In beide gevallen wendt u zich tot de secretaris van 
onze MR:  carlijn.verhoeven@tangent.nl 
Voor meer informatie over de Ondersteuningsplan-
raad verwijzen we naar de website van Plein 013. 
https://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-en-regels/
ondersteuningsplanraad/ 
 

OndersteuningsPlanRaad Plein 013 

https://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-en-regels/ondersteuningsplanraad/
https://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-en-regels/ondersteuningsplanraad/


 

 

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

Aanmelden 3-jarigen Rapportgesprekken verzet 

Van aula naar Leerplein 

Vanaf 7 januari 2021 staan er op onze  locatie textiel-
containers. Hiermee kunnen we gedurende het jaar 
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 textiel-
materialen, 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. Voor iedere kilo 
textiel ontvangen we van de gemeente Tilburg 25 cent 
en dat geld komt ten goede aan de kinderen van onze 
campus. 

Permanente textielcontainer  

In de vorige nieuwsbrieven stond al de oproep voor 
het aanmelden van kinderen die 3 jaar zijn geworden 
of gaan worden.  In deze nieuwsbrief nogmaals de 
vraag aan ouders van kinderen/broertjes/zusjes, die 
komend schooljaar vier jaar worden om 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 definitief 
kan worden ingeschreven. We vinden het prettig om 
alvast een beeld te hebben van het aantal kinderen 
die volgend schooljaar starten op onze school, zodat 
we onze formatie daarop kunnen aansluiten. 

In de week van de carnavalsvakantie (week 7) vinden 
er op school sloopwerkzaamheden plaats. We gaan 
de aula omvormen tot Leerplein. Er worden enkele    
muren gesloopt; de conciërgeruimte en de bergingen 
worden bijgetrokken bij het Leerplein. Ook de trap 
wordt aangepakt en uitgebreid met zithoeken en extra 
bergruimte. In week 8-9-10 zal de opbouw en verdere 
afwerking plaats vinden. De planning is dus dat in de 
week van 15 maart ons Leerplein gerealiseerd is.    
Er is al meubilair besteld, zodat we na de verbouwing 
snel ons Leerplein kunnen inrichten en de kinderen er 
terecht kunnen met opdrachten en activiteiten.           
Het is weer een (gebouwelijke) stap in de richting van     
onderwijs die wij inslaan. 
 
 

In de eerste week van maart stonden de rapport-
gesprekken gepland. Bij het rapport krijgt u ook altijd 
de resultaten van de CITO toetsen. Normaal nemen 
wij de  CITO toetsen in januari af. Dit is door de 
schoolsluiting nu niet gebeurd. Deze toetsen gaan 
nog wel afgenomen worden. Dit staat gepland vanaf 
de laatste week van februari.                                      
We vinden het belangrijk om iedereen eerst weer te 
laten wennen terug op school, voordat we met de 
afnames beginnen.     Doordat we de toetsen later 
afnemen, kunnen we in de geplande week van de 
rapportgesprekken de scores nog niet aan u                
overleggen. Om u een volledig beeld te geven van de 
ontwikkeling en voortgang van uw kind(eren),                
verzetten we de rapportgesprekken naar de week 
van 29 maart. U krijgt tegen die tijd een brief over het 
inschrijven voor de gesprekken. 

Carnaval op school 
Wij zijn blij als we alle kinderen weer terug op school 
zien en we weer fysiek les kunnen geven. We willen 
daar niet teveel tijd vanaf halen natuurlijk, maar willen 
het voor de kinderen ook wel weer gezellig maken op 
school. Daarom hebben we besloten dat we de      
carnavalsviering beperken tot de vrijdagochtend en 
vindt het alleen in de eigen groep plaats. Er zullen wat 
leuke activiteiten in de groep gedaan worden, wat ook 
ten goede komt aan de groepsvorming. Er volgt nog 
een aparte brief vanuit de werkgroep hierover. 
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