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Na een kerstvakantie met hopelijk voor iedereen 
gezellige feestdagen, zijn we alweer gestart in 
het jaar 2020. 
We wensen iedereen het allerbeste en  
hopen dat het voor iedereen een gelukkig jaar 
wordt met vele hoogtepunten. Laten we in ieder 
geval  de wens uitspreken gezond te blijven en 
te genieten van de fijne momenten die er zeker  
zullen zijn. 
Een gelukkig nieuwjaar ! 
namens alle teamleden 

Nieuwe SMW-er 
“Na enkele jaren met veel plezier werkzaam te 
zijn geweest op jullie school als sociaal maat-
schappelijk werkster, ga ik een nieuwe uitdaging 
aan en moet daarmee helaas afscheid nemen 
van d’n Hazennest. 
Ik geef het stokje door aan mijn collega Phylicia 
Buchly. Bedankt voor jullie vertrouwen.”  Katinka 
van Zeelst 

Gelukkig, gezond nieuw jaar 

De oudervereniging organiseert binnenkort weer 
de jaarlijkse bingo. Op maandag 3 februari voor 
de groepen 5 t/m 8 en op woensdag 5 februari 
voor de groepen 3 en 4. Deze week krijgen alle 
kinderen een brief mee met meer informatie en 
het strookje om zich op te geven. Er wordt een 
bijdrage van €1,- gevraagd om deel te nemen 
aan de bingo. De strookjes en het geld kunnen 
tot  31 januari ingeleverd worden bij de eigen 
leerkracht.  

Kinderbingo 

Staking 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is weer 
opgeroepen tot staking. Het bestuur is samen 
met de scholen nog in gesprek over het wel of 
niet sluiten van de school. Wij zullen u daar zo 
snel mogelijk verder over informeren in een apart 
schrijven. 
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 Vervangingen  vorige maand Schoolvakanties 2020-2021 

Terugblik Sint en Kerst 

Het is bijna meteen weer tijd voor 
Carnaval ! 
Voor de kerstvakantie is er een 
brief uitgegaan met de vraag voor 
ouderhulp voor de Kènderstoet. 
We willen dit jaar weer meelopen met de Kèn-
derstoet van Kruikenstad. Deze is op dinsdag 25 
februari 2020. Het motto dit jaar is: “Zòt zèèn is 
zo gèk nòg nie”. Mocht u nog interesse hebben 
om te helpen, geef dit dan aan bij juf Carlijn. Het 
aanmelden voor de kinderen volgt binnenkort. 
 

Kènderstoet 

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

Dit zijn de voorgeschreven vakantiedagen; een aantal 
vrije dagen (Goede vrijdag en studie(mid)dagen mo-
gen door de school zelf ingevuld worden. We doen dit 
in overleg met de MR en brengen u zo snel mogelijk 
op de hoogte. 

Adviesgesprekken groepen 8 
In de week van 27 januari 2020 worden de  
adviesgesprekken gehouden. In een gesprek met 
kind en ouder(s) 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 via de 
app om in te schrijven. 

We kijken weer met een tevreden gevoel terug: 
Sinterklaas: 
Onze  werkgroep was weer erg actief en creatief, 
waardoor we een mooie sinthoek hadden met een 
leuk verhaal eromheen, daardoor is de Sinterklaasvie-
ring een geweldig feest geworden voor alle kinderen.  
De ontvangst van Sint was gezellig met een heuse 
trouwerij 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 
enorm stemmig en sfeervol. Door de Oudervereniging 
werden we weer  
hartelijk ontvangen op de speelplaats met warme 
glühwein en chocolademelk en 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 er samen een schitterend feest van  
maken.  

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2021 

Carnavalsvakantie 15 februari t/m 19 februari 2021 

2e Paasdag 5 april 2021 

Koningsdag  27 april 2021 

Meivakantie en 
hemelvaart 

3 mei t/m 14 mei 2021  
(hemelvaart 13 mei 2021) 

2e Pinksterdag 24 mei 2021 

Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 2021 

3 langdurig zie-
ke collega’s. 

Meerdere in-
vallers 

Invallers in de groe-
pen en deels in de 
ondersteuning.  

4 collega’s in   
re-integratie 
traject. 

Meerdere in-
vallers 

Invallers in de groe-
pen en deels in de 
ondersteuning. Niet 
voor alle dagen een 
invaller te vinden. 

1 collega met  
zwangerschaps-
verlof. 

Meerdere in-
vallers. 

Invallers in de 
groep en deels in de 
ondersteuning.  

4 zieke/
afwezige leer-
krachten in  
december 

4 dagen géén 
invaller 

Opgelost door  
ondersteuners, di-
rectie en IB voor de 
groep. 

Weektaak 
Wij zijn volop bezig met het ontwikkelen van ons 
onderwijs, waarin we steeds meer uitgaan van 
de behoeften van elk kind. Laatst hebben we u 
geïnformeerd over de executieve functies waar 
we in elke groep mee bezig zijn. Een volgende 
stap is het werken met een weektaak. In elke 
groep wordt hiermee gestart na de kerstvakantie. 
Elk kind krijgt iedere week een weektaak, daarin 
staat alle lesstof en extra keuzestof van die 
week. De kinderen gaan steeds meer zelfstandig 
met de stof aan de slag, waarbij ze zelf een keu-
ze hebben wanneer ze welke stof maken die 
dag. Natuurlijk zal de leerkracht dit geheel, voor-
al in het begin, sturen en begeleiden. De leer-
kracht zal meer korte instructies geven en daar-
na met kleinere groepjes of individueel met kin-
deren gaan werken. We stappen dus steeds 
meer af van klassikale lessen, zodat elk kind de 
tijd en aandacht krijgt die hij nodig heeft voor een 
taak. Informeer eens bij uw kind of bij de leer-
kracht hoe het werkt. 


