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Nieuwsbrief januari 2022
Gelukkig gezond nieuw jaar
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Broertje/zusje drie jaar ?
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We zitten nu alweer in het jaar
2022. Na een kerstvakantie met
allerlei
lockdown-maatregelen
hopen we dat u toch gezellige
dagen hebt gehad en de tijd heeft
kunnen maken om te ontspannen
en uit te rusten.
We doen iedereen de allerbeste wensen en
hopen dat het een gelukkig jaar wordt met vele
hoogtepunten. Laten we in ieder geval de wens
uitspreken af te komen van het Covid 19 virus,
gezond te blijven en te genieten van de fijne
momenten die er zeker zullen zijn.

VERMEULENSTRAAT 30
5012 HB TILBURG

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

Adviesgesprekken groep 8
In de week van 24 februari worden de adviesgesprekken gehouden. In een gesprek met kind en
ouders vertellen wij welke vorm van vervolgonderwijs
wij het meest geschikt vinden. Dit advies is gebaseerd
op het volgen van het kind op leerresultaten,
werkhouding, motivatie en sociaal-emotioneel
welbevinden. Betreffende ouders krijgen een
uitnodiging met datum en tijdstip.

T. 013 - 5470016

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

Van Anrooylaan

Vakantierooster 2022- 2023

Als u naar school komt via de Van Anrooylaan komt u
dit bord tegen:
het betekent
éénrichtingsweg.
Toch komt het (te)
vaak voor dat auto’s
keren op het parkeerterrein en terugrijden
door de
Van Anrooylaan.
Daarom is nu door de
gemeente een extra ander bord geplaatst met de
betekenis: verboden in te rijden. U mag dus niet
terugrijden met de
auto door de Van
Anrooylaan.
We hopen dat het
nu voldoende
duidelijk is en dat
ouders dit gebods–
en verbodsbord
opvolgen.

Herfstvakantie

ma 24 okt 2022 /m vr 28 okt 2022

Kerstvakantie

ma 26 dec 2022 t/m vr 6 jan 2023

Carnavalsvakantie ma 20 febr 2023 t/m vr 24 febr 2023
2e Paasdag

ma 10 apr 2023

Meivakantie

ma 24 apr 2023 t/m vr 5 mei 2023

Hemelvaart

do 18 mei 2023 t/m vr 19 mei 2023

2e Pinksterdag

ma 29 mei 2023

Zomervakantie

ma 17 juli 2023 t/m vr 25 aug 2023

We geven u de voorgeschreven vakantiedagen voor
het nieuwe schooljaar 2022-2023. Er is nog een kleine
marge aan uren, die door de school zelf is in te vullen.
We doen dit in overleg met de MR.

Corona-vaccinatie zonder afspraak

Het is echt te gevaarlijk als auto’s gaan keren op het
parkeerterrein. We verzoeken iedereen dringend om
langs school te rijden en de weg te vervolgen via de
Vermeulenstraat.

Ad
In de vorige maandbrief schreven we dat mijnheer Ad,
onze conciërge, is verplaatst naar de Medium Care en
therapie krijgt. Hij is nog erg vermoeid en iedere
inspanning is lastig. Inmiddels ligt hij in revalidatiecentrum Leijpark en is de kerstdagen en afgelopen
weekend thuis geweest. Eerste planning is dat hij
eind januari naar huis mag, daarna nog steeds enkele
keren per week therapie krijgt en langzaam werkt aan
herstel. Het slikken gaat nog moeilijk en lopen gaat
voorlopig met rollator. Hij mag vrijwel geen bezoek
ontvangen; dit zijn aangescherpte maatregelen van
Leijpark, vanwege corona. We wensen hem veel
beterschap en hopen dat het in kleine stapjes steeds
vooruit blijft gaan.

Beslisboom
Op de volgende bladzijde plaatsen we nogmaals de
nieuwste beslisboom. Het geeft aan hoe te bepalen of
uw kind naar school kan bij Covid-19 klachten. Binnenkort zal er meer bekend zijn over het effect van de lockdown, de feestdagen en de nieuwe variant van Covid19. Laten we voorlopig dus de beslisboom op de juiste
manier gebruiken.

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

