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Van Monique 
 

Pensioen Monique 
Monique Smetsers maakt gebruik van vroegpensioen 
en stopt per 1 augustus met werken. Haar eerste     
vervangingsbenoeming was op 25 januari 1995.        
Monique is dus al 25 jaar werkzaam op d’n Hazennest 
in verschillende leerjaren en met verschillende duo-
partners. We kennen Monique als een fijne en betrok-
ken collega. Haar passie is werken vanuit structuur en 
grote aandacht voor het welbevinden van het kind. Ze is 
jarenlang Vertrouwenspersoon geweest om te luisteren 
en te praten met kinderen, die even die extra aandacht 
nodig hadden. Monique, veel dank voor je grote betrok-
kenheid, je collegialiteit en inzet in het werken op onze 
school. We wensen jou samen met je man, Kees, een 
fijne tijd toe in jullie niet-werkzame periode.                  
Geniet ervan en kom nog eens langs op de koffie. 
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Gezonde school 

Vergroening kleuterspeelplaats  

Onze school heeft het vignet Gezonde School             
behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien 
dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die 
zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit 
behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en  
gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een 
fris klimaat én hebben we aandacht voor de              
persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. 
Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt 
aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties 
en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien 
speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen 
en Sport. Hiervoor zetten we onder andere de           
volgende activiteiten in: twee keer per week een les 
bewegingsonderwijs, naschoolse sportactiviteiten,  
Junior Citytrainers tijdens de pauzes, bewegend leren, 
enzovoort.       Bij de ingang hangt het vernieuwde 
Gezonde School plaquette.                                                      
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse 
landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het 
vignet) Gezonde School? Kijk dan op 
www.gezondeschool.nl. 
 

Aanhanger 
In onze buitenruimte staat een aanhanger. We zoeken 
een andere plek, waar we deze aanhanger overdekt 
kunnen stallen en die we ook in de avonduren of  
weekend kunnen bereiken.                                              
Misschien hebt u hiervoor ruimte en kunnen we er           
tegen (kleine) betaling gebruik van maken?                     
Wilt u dan even contact opnemen met                             
Huub van Hal of Saskia de Vocht via 013-5470016 of 
info.hazennest@tangent.nl                                       
Alvast dank voor uw reactie. 

We willen aan de slag om ook voor onze kleuters de 
speelplaats aan te pakken en te vergroenen. 
Het gebeurt weer onder leiding van BuroBlad.            
Zij starten binnenkort met uitzetten van de tekening, 
plaatsen van containers, paaltjes, bomen en planten en 
andere materialen.  In overleg met Buroblad hebben 
we weer drie zaterdagen gepland om samen met     
ouders en teamleden aan het werk te gaan.                    
Gedurende de drie werkweken sluiten we dit buitenter-
rein en spelen de kleuters op de grote speelplaats van 
school. We hebben uw hulp nodig: 
 
1. Zaterdag 3 oktober 2020 gaan we bezig met        
opruimwerk (slopen), opbreken tegels, etc.   
 
2. Zaterdag 10 oktober 2020 gaan we muurtjes  bou-
wen van plavuizen en graven, plaatsen van houten 
paaltjes. Leuk werk met snel resultaat; geeft            
voldoening.  
 
3. Zaterdag 17 april is de dag van planten van          
struiken, etc. 
 
We hebben iedere zaterdag ongeveer zes ouders 
nodig om samen met teamleden onder aansturing van 
Buroblad het werk te doen. Hebt u tijd en zin om ons te 
helpen, laat dat dan even weten via een mailtje naar: 

info.hazennest@tangent.nl   
met uw naam en op welke zaterdag u kunt. 
 
Wij hebben er zin in!  U ook ?   
Alvast veel dank namens onze kleuters. 
  
 

Sport BSO  
Op Sport-BSO Drieburcht is er voor ieder wat wils: stoere 
sporten zoals honkbal, voetbal, free runnen, maar ook 
‘gewoon’ badmintonnen, trefbal, blokjesvoetbal. Uw kind kan 
bij ons ontdekken welke sport hij of zij leuk vindt om te doen. 
Kinderen leren winnen en verliezen, hun eigen mogelijkhe-
den kennen en samenspel. Je hoeft helemaal geen kei in 
sport te zijn om hier een hele leuke tijd te hebben. Onze  
beroepskrachten zijn gediplomeerd in sport en pedagogiek. 
Bij Sport-BSO Drieburcht kun je ook gebruik maken van de 
zwemles aangeboden door de gemeente Tilburg. Elke     
donderdag gaan we met de kinderen als activiteit vrij          
zwemmen. We hebben plaats voor maximaal 90 kinderen.  
Elke dag kan er gesport worden in de sporthal. De vaste 
structuur biedt veel voordelen, eerst even wat drinken en 
kletsen, knutselen, bakken, lekker spelen in de bouwhoek, op 
de wii, of de speciale meisjeskamer. Vanaf 15.00 uur gaan 
we allemaal sporten in sportkleding en het oranje Sport-BSO 
shirt. Na het sporten kunnen de kinderen zichzelf vermaken 
op de BSO.                                                                           
Kinderen kunnen sporten onder bso-tijd tegen de gewone 
bso-prijzen. We halen de kinderen gratis op van de scholen 
in Tilburg -Noord, -Oud Noord, Udenhout, Loon op Zand en 
Berkel-Enschot.                                                                        
Voor meer informatie kun je contact opnemen met              
Jurgen Wens, directeur Sport-BSO Drieburcht, 06-83201836, 
j.wens@kinderstadtilburg.nl                                                    
Of neem een kijkje op onze website;                                       
https://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/drieburcht 

Overblijfouders ?? 
Voor de kleutergroepen zijn we op zoek naar overblijf-
krachten die tijdens de lunchpauze van de 
leerkrachten eten met de kleuters. Het gaat om een uur 
per dag van kwart voor twaalf tot kwart voor één.  U 
bent dan een half uur in de ene en een half uur in de 
andere groep.  
We zoeken overblijfkrachten voor vaste dagen en voor 
invallen als de vaste kracht een keer niet kan. Wilt  u 
meer informatie, neem dan  contact op met  Saskia de 
Vocht of Huub van Hal. 

We hebben al laten weten dat kindercampus Hazen-
nest opleidingsschool wordt. Een groep van minstens 
zeven studenten lopen stage in verschillende groepen.  
Ook is er een student, Maartje Joosten, die in het    
laatste jaar van de opleiding zit, een LIO (Leraar in Op-
leiding). Zij staat in groep 5-6 A en zal in opbouw van 
dagen en onder begeleiding van Heidi en Judith  
steeds vaker zelfstandig voor de groep staan.               
Daarnaast voert ze een onderzoek uit wat aansluit bij 
één van onze ingezette onderwijsontwikkelingen. 

Opleidingsschool: LIO 
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Teams sessies heterogene groepen 
Na drie sessies via Microsoft Teams met ouders over 
de nieuwe organisatie, is afgesproken een terugkoppe-
ling te geven:     

Is de nieuwe visie besproken met de kinderen?    
De visie en kernwaarden zijn niet expliciet gedeeld met 
de kinderen. Vanuit het handelen in de groepen 
(executive functies, verlengde instructie, weektaken) 
legt de leerkracht uit waarom we dat doen en wat de 
rol is van kind en leerkracht.                                          
Kunnen jullie na iedere studiedag ons laten weten 
wat er gedaan is?                                                                     
Ja, vinden we een goede suggestie en gaan dat graag 
doen. We willen ouders meenemen in de voortgang 
van ons proces.                                                           
Hoe gaat volgend jaar het buitenspelen in de     
pauzes?                                                                       
We horen terug van ouders en leerkrachten dat maat-
regelen door Corona positief uitvallen.  Momenteel is 

een werkgroepje aan het nadenken hoe we volgend 
schooljaar de pauzes en het buitenspelen (aantal groe-
pen, eigen vakken, eigen materiaal, verzamelen bij 
leerkracht buiten bij start van de school?)                                                       
Hoe vinden de instructies plaats per groep?   Groep 
8 bezig met de weektaak; groep 7 krijgt korte instructie; 
het is een kleinere groep van 12-13 kinderen, dus de 
leerkracht heeft snel zicht op voortgang en ziet welke 
kinderen later nog een herhaalde of verlengde instruc-
tie nodig heeft. Kind wordt gezien. We willen ook naar 
instructies op leerlijn, waarbij bijv. een spellingscatego-
rie aan beide groepen wordt uitgelegd en dan op ni-
veau van leerjaar wordt verwerkt (in weektaak of sa-
men met de leerkracht in kleinere instructiegroepjes) 
Twee jaar lang in dezelfde groep/leerkracht?        
We worden flexibeler in onze organisatie en hebben de 
mogelijkheid per jaar om leerkracht en/of groepen te 
veranderen, afhankelijk van behoeften per groep of 
kind of dit wel of niet wenselijk is.                                                                                         
Hoe ga je om met een kind dat snel is afgeleid?   
Hetzelfde als nu; kind leert te werken aan zijn/haar 

executieve vaardigheden (‘hou je motor warm’) en/of 
heeft de mogelijkheid om zich terug te trekken in     
tussenruimte of leerplein. Hij mag ook een koptelefoon 
gebruiken. De eventuele afleiding door instructie is  
minimaal; het vindt plaats in kleine groepjes, zodat het 
geluidsniveau lager is, de instructie is kort en aan een 
vaste, aparte instructietafel in de groep. 

Er zijn nog meer vragen besproken, maar de antwoor-
den hierop waren veelal  verwerkt in het filmpje; soms 
hebben we dat antwoord uitgebreid. 

Het waren fijne gesprekken, waarin we de kans kregen 
om inhoudelijk goed het waarom, hoe en wat uit te        
leggen van de nieuwe werkwijze en de uitgangspunten 
vanuit onze visie. Dank u wel daarvoor. 

Manon bevallen 
Juffrouw Manon van groep 4 is op 13 juni bevallen van 
een gezonde dochter. Rosa weegt 3286 gram.         
We feliciteren Manon en Daniel met deze blijde        
gebeurtenis en wensen hen veel geluk en gezondheid. 
We zien Manon half november terug in haar rol als    
juffrouw voor de groep. 

Fijne vakantie 
Het was een bewogen schooljaar. De school moest 
dicht vanwege Corona maatregelen. Daarna halve co-
horten en de laatste weken mochten de kinderen weer 
allemaal naar school. Gelukkig zijn de berichten om-
trent Corona positiever en hebben de maatregelen  
geholpen. We leren omgaan met onze nieuwe           
1,5 meter maatschappij. 

Ouders, leerkrachten en kinderen hebben hun best 
gedaan om de afgelopen periode zo goed mogelijk 
door te komen. Informeren leidt tot begrijpen en begrip. 
We hebben telkens geprobeerd u zo snel en duidelijk 
mogelijk mee te nemen, maar waren ook afhankelijk 
van berichten van gemeente, bestuur en ministerie. 

Veel dank aan onze MR, die goed bereikbaar was en 
fijn heeft meegedacht in oplossingen. 

Voor nu wensen wij u een hele fijne, zonnige vakantie 
en een welverdiende periode van rust om de boel weer 
op ‘het bekende rijtje’ krijgen. We hopen dat iedereen 
toch even ‘weg’ kan uit de eigen omgeving om weer op 
te laden voor volgend schooljaar. Een schooljaar dat 
anders is met heterogene groepen en we de              
executieve functies, weektaken, Snappet en werken 
naar behoeften van het kind weer oppakken en       
verder vormgeven.  

Namens het hele team: een fijne vakantie !!! 

Ouder bedankmoment 
Vanwege de geldende maatregelen kunnen wij u dit 
schooljaar helaas niet bedanken zoals we dat de afge-
lopen jaren gewend zijn geweest met een dankmiddag. 
Dat betekent niet dat we uw inzet dit jaar niet enorm 
hebben gewaardeerd.  

Daarom willen we u uitnodigen om op donderdagmid-
dag 2 juli om 14.10u buiten bij de klas van (een van) 
uw kind(eren) te staan zodat wij u toch nog kunnen 
laten horen hoe blij wij waren met al uw hulp.  

 

 



 

 

Twee collega’s gaan onze school verlaten, omdat ze 
een andere baan hebben gevonden.                          
Juffrouw Frikje woont in Bergen op Zoom en heeft met 
ingang van het nieuwe schooljaar een baan gevonden 
dichter bij huis. We danken haar voor haar inzet en  
betrokkenheid op onze school in de afgelopen jaren en 
we wensen haar veel succes en plezier in haar nieuwe 
werkkring.                                                                    
Engelbert, de afgelopen drie jaar, Intern Begeleider op 
onze school heeft een nieuwe uitdaging gevonden op 
een andere school in Tilburg, de Christoffel. Naast de 
functie van Intern Begeleider, zal hij meer meedenken 
en betrokken zijn op managementniveau. We danken 
ook Engelbert voor zijn betrokkenheid en inbreng op 
onze school en wensen hem veel succes in deze    
nieuwe stap in zijn carrière.                                         
Het is ons gelukt om vrij snel nieuwe mensen te vin-
den.  Ilse Matthijssen wordt onze nieuwe Intern Bege-
leidster. Ilse werkt al enkele jaren op onze school als 
leerkracht en heeft kortgeleden het zwangerschapsver-
lof van de andere IB-er Anke, op een fijne en goede 
manier waar genomen. Voor Frikje hebben we Joost 
Maes kunnen aanstellen. Joost werkte het afgelopen 
jaar al als      vervanger op  onze school naar volle te-
vredenheid.    We hebben er alle vertrouwen in de juis-
te mensen te   hebben gevonden en wensen hen veel 
succes.  

Hiernaast vindt u de (voorlopige) verdeling van de leer-
krachten over de groepen. 

Voorlopig en met voorbehoud. Zelfs op dit moment is 
er nog een wijziging gaande, omdat een invaller een 
vaste baan heeft gekregen met ingang van het nieuwe 
schooljaar. We moeten dus weer op zoek.  

Het één kan invloed hebben op het andere 
(werkdagen), waardoor er altijd nog verschuivingen 
van personeel kunnen plaatsvinden.  

 

  

 

Formatie en groepen Groep   

1-2 A Tonny  

1-2 B Byanca Cocky 

1-2 C Louisella Sanne 

1-2 D Elaine Karen 

3-4 A Petra Manon V (invaller tot half november) 

3-4 B Marjolijn Karen 

3-4 C  Anneloes Manon V 
Manon V is met zwangerschapsver-
lof tot half november. Anneloes start 
vier dagen en één dag een invaller. 

3-4 D Maartje Jamie; 
Jamie is met zwangerschapsverlof 
tot eind november. Maartje start vier 
dagen en één dag een invaller 

3-4 E Jeske  

5-6 A Heidi Judith 

5-6 B Carlijn Nicolle 

5-6 C Aukje Kevin vervangt vier dagen; nog één 
dag in te vullen 

5-6 D Joost Tot eind november fulltime 

5-6 E Mendy Sandra (invaller start voor Sandra) 

7-8 A Joep Nog één dag in te vullen 

7-8 B Mandy Mieke vd H 

7-8 C Silvia  

7-8 D Mieke vd B Nog één dag in te vullen 


