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Goed nieuws voor alle 
basisschoolleerlingen in 
de gemeente Tilburg. In 
de week van 6 februari 
2023 ontvangen zij op 
school het nieuwe Try Out 
Cultuur boekje. Dankzij 
Try Out Cultuur kunnen 
basisschoolleerlingen ook 
dit jaar weer vrijblijvend 
ontdekken welke          
creatieve activiteit het 
beste bij ze past. Er zijn 
dit jaar zo’n 40 Tilburgse cultuuraanbieders.          
Van drummen en musical tot en met schilderen en 
activiteiten in musea. Inschrijven voor activiteiten.   
Het nieuwe aanbod wordt gepresenteerd in het      
Try Out Cultuur boekje, dat alle gezinsoudsten van 
leerlingen van groep 1 t/m 8 op school mee naar huis 
krijgen. Inschrijven voor de activiteiten kan via de 

website www.tryouttilburg.nl.                                     
We hebben er alle vertrouwen in dat we het totale 
aantal inschrijvingen ook dit jaar weer weten te     
overtreffen. Uw kind doet toch ook mee? 

Try-out cultuur Tilburg 

Gelukkig gezond nieuw jaar 
We zitten nu alweer in het jaar 
2023. We hopen we dat u gezellige  
dagen hebt gehad en de tijd heeft 
kunnen maken om te ontspannen 
en uit te rusten in kerstvakantie.                     
 
We wensen iedereen alle goeds en  
hopen dat het een gelukkig jaar wordt met vele    
hoogtepunten. Laten we in ieder geval  de wens   
uitspreken om gezond te blijven en te genieten van 
de fijne momenten die er zeker zullen zijn. 
Een gelukkig nieuwjaar namens alle teamleden. 

 



 

 

Adviesgesprekken groep 8 

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 weer volledig terug in haar werk op 
school. Dit geldt ook voor meneer Huub. Meneer Ad is 
nog niet op school; hij werkt verder aan zijn herstel.  
Juffrouw Jamie is afwezig en neemt even afstand om 
zorg te dragen voor haar zieke kind. De dochter van 
juffrouw Judith ligt in het ziekenhuis en wordt behan-
deld tegen streptokokken. Judith is daarom afwezig  
vanwege de zorg voor haar kind.  

Collega’s 

Vakantie rooster 2023-2024 
 

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. 

In de week van 23 januari 2023  worden de advies-
gesprekken gehouden met de kinderen van groep 8. 
In een gesprek met kind en ouders vertellen wij welke 
vorm van Voortgezet Onderwijs 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. 

Terugblik  Sint en Kerst 2022 

Ouderbijdrage 

We kijken met een tevreden gevoel terug: 
Sinterklaas: 
Onze  werkgroep was weer erg actief en creatief. Het 
verhaal met de sleutel zorgde ervoor dat alle kinderen 
in de juiste stemming kwamen en betrokken waren. 
De Sinterklaasviering was weer een mooi feest voor 
alle kinderen. De ontvangst van Sint  kon weer      
ouderwets en werd bijgewoond door heel veel       
ouders. Onze dank aan alle ouders die de school 
mee versierd hebben en aan de Oudervereniging, die 
ons met allerlei hulp en middelen terzijde stond.   
Kerstmis: 
De kerstvieringen in de aula en in de groepen was 
weer ouderwets stemmig en sfeervol. Door de Ouder-
vereniging werden we weer hartelijk ontvangen op de 
speelplaats met warme glühwein en chocolademelk. 
Door dit ontmoeten kwamen we allemaal al een   
beetje in de kerststemming. Onze dank aan alle    
ouders, die bijdroegen aan de kerstviering en het  
versieren van de school. Door de inzet van velen, 
ontstaat weer dat gevoel van Kerst: de ander blij   
maken, elkaar helpen en elkaar ontmoeten. Fijn dat 
dit na corona-periode weer ouderwets is opgepakt. 
Het is een mooie traditie. 
Levensmiddelen: 
Onze inzamelingsactie van levensmiddelen was weer 
een succes. Er zijn veel dozen gevuld. Vrijwilligers 
van de voedselbank en stichting Helpende hand   
hebben hiermee weer veel gezinnen mooie feest-
dagen kunnen bezorgen. Het is een mooi initiatief van 
onze Oudervereniging. Onze dank. 

Herfstvakantie ma 16 okt 2023 /m vr 20 okt 2023 

Kerstvakantie ma 25 dec 2023 t/m vr 5 jan 2024 

Carnavalsvakantie ma 12 febr 2024 t/m vr 16 febr 2024 

2e Paasdag ma 1 apr 2024 

Meivakantie ma 22 apr 2024 t/m vr 3 mei 2024 

Hemelvaart do 9 mei 2024 t/m vr 10 mei 2024 

2e Pinksterdag ma 20 mei 2024 

Zomervakantie ma 8 juli 2024 t/m vr 16 aug 2024 

We geven u de voorgeschreven vakantiedagen voor het 
nieuwe schooljaar 2023-2024. Er is nog een marge aan 
uren, die door de school zelf is in te vullen. We doen dit 
in overleg met de MR. 



 

 

In de groepen 3 t/m 7 gaan we vanaf dit schooljaar 
werken met een nieuw leerlingvolgsysteem: IEP LVS. 
Wij hebben voor de IEP toetsen gekozen omdat we 
zien dat ze aansluiten bij waar we in de lessen       
dagelijks mee bezig zijn, minder talig zijn en de      
afname duur een stuk korter is. De leerlingen maken 
de IEP-toetsen twee keer per jaar. Vanaf volgende 
week zal de eerste toetsperiode van start gaan en  
maken de kinderen de toetsen rekenen, taalverzorging 
en vanaf groep 4 ook (begrijpend) lezen. Vanwege 
een overgangsfase hanteren we dit schooljaar voor 
technisch lezen nog de Cito DMT en AVI.                 
De IEP toetsen worden voornamelijk gemaakt op de 
laptop. Een belangrijk voordeel van de digitale afname 
is dat het resultaat direct beschikbaar is. Zo is de toets 
een hulpmiddel om de volgende stap te zetten in het 
leerproces van de leerlingen.  Alle toetsresultaten  
worden tijdens het volgende rapportgesprek met u 
besproken.   

IEP toetsen Inzameling carnavalskleding 
Op school staat sinds vandaag een box ‘Samen groen
-oranje’. Het is een inzamelingsactie van de            
Carnavalsstichting Tilburg.                                              
Ze willen kleding inzamelen voor de stichting Quiet om 
alle kinderen verkleed naar carnaval te kunnen laten 
gaan. Dus hebt u nog carnavalskleren (of attributen), 
die niet meer past of niet meer gebruikt wordt dan kan 
het in de box op school.                                              
De ingezamelde kledingstukken worden aangeboden 
aan de Quiet Community Tilburg.                                             
Zij zorgen ervoor dat de kleding  terechtkomt bij            
mensen die niet de middelen hebben om zelf                  
carnavalskleding aan te schaffen. Een mooi initiatief, 
welke wij van harte ondersteunen. We hopen op veel 
aanbod.

Parkeren Vermeulenstraat 
Opnieuw vragen wij uw aandacht voor het parkeren 
van auto’s in de Vermeulenstraat.                                                 
Al meerdere malen hebben wij u erop gewezen dat 
het wegzetten van uw auto op de inrit van de huizen 
aan de Vermeulenstraat gewoon niet kan.                         
U belemmert hiermee het betreden van de woning 
voor bewoners of bezoekers.                                            
Daarnaast is het erg onveilig, omdat uw auto op de 
stoep staat. Voetgangers (kinderen) moeten dan dus 
van de stoep op de weg. 

We verzoeken u dringend GEEN auto’s weg te zetten 
aan de kant van de woningen in de Vermeulenstraat 
(ook niet voor even of om te wachten op uw kind). 


