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Testbus Corona Tilburg Noord 
Via deze weg informeren wij , dat de corona testbus op 
het Verdiplein vanaf heden stopt.  
De  overwegingen die hebben meegespeeld: 

 Het aantal tests dat wordt uitgevoerd loopt al          
weken terug. Dit loopt in lijn met wat wij zien op            
andere plekken. 

 De besmettingscijfers zien er gelukkig voor Tilburg 
Noord ook steeds beter uit, en geven ons het vertrou-
wen dat het stoppen van de testbus gerechtvaardigd is. 
We gaan een nieuwe fase in. Vanaf 13 juli komt op de-
zelfde dag/plek de vaccinatie-bus. En gisteren heeft de 
eerste mobiele vaccinatiestraat plaatsgevonden bij de 
Symfonie. Zie artikel BD:  https://www.bd.nl/tilburg-e-o/
met-mobiele-prikstraat-en-vaccinatie-bus-worden-in-
tilburg-mensen-bereikt-die-zich-niet-zo-snel-laten-
prikken~acf5bc35/ 
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Nog drie weken en dan stopt juffrouw Mieke met    
werken; ze gaat ‘vroeggenieten’. Mieke werkt al ruim 
33 jaar op onze school. Met een gemiddelde klas van 
25 kinderen per klas heeft ze dus in al die jaren aan 
ruim 800 kinderen onderwijs verzorgd. Ze heeft lange 
tijd in groep 8 gestaan. We danken Mieke voor haar 
inzet, meedenken in onze organisatie en wensen haar 
een lange en gezonde periode van ‘vroeggenieten’ vol 
mooie reizen. 

Mieke vd Heijden met pensioen 

MR kindercampus Hazennest 
Op 21 juni jongstleden heeft de MR vergaderd. Een 
korte samenvatting van de besproken     punten kunt u 
vinden onder de tegel MR in de schoolapp. De volgen-
de vergadering is gepland op donderdag 8 juli.  Indien 
u wilt aansluiten als toehoorder kunt u zich hiervoor 
aanmelden door een mailtje naar: 
mr.hazennest@gmail.com of via de tegel van de MR. 

De Ruimtevaartschool zorgt voor een unieke reis naar 
Mars voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Zes     
zondagen komen ze bij elkaar. In die dagen worden 
ze helemaal klaargestoomd. De deelnemers mogen 
zich na afloop echte jonge astronauten noemen. Maar 
dat gaat niet zomaar! Eerst ondergaan zij een fitheids-
test, leren ze echte astronautenvoer eten, zelf een 
raket bouwen én afvuren. Ook ontdekken ze hoe te 
overleven op een andere planeet. Jonge astronauten 
worden klaargestoomd voor een reis naar Mars. Op 
een speelse manier maken de leerlingen kennis met 
alle aspecten die bij een reis naar Mars komen kijken. 
Het programma bestaat uit zes zondagen van 13.00 
tot 15.00 uur. De start vindt plaats in de LocHal op 
zondag 12 september. 

Deze dag bereiden de deelnemers zich voor op hun 
reis naar Mars. Vervolgens gaan ze op verschillende 
locaties aan de slag met ruimtevaartlessen, het bou-
wen van hun eigen raket, het reizen in het heelal en 
het overleven op Mars. 

Tot slot zetten ze weer koers terug naar planeet Aar-
de. Met een hoop kennis en ervaringen op zak breekt 
op 17 oktober de grote dag aan. In de LocHal eindigt 
hun reis en worden ze weer verwelkomt door hun fa-
milie. Willen de astronauten terug naar de aarde, of op 
Mars blijven? En vooral: waarom en wat hebben ze 
van deze reis geleerd?                                             
Zondag 12 september – Astronauten van de toekomst, 
FutureLab LocHal                                                           
Zondag 19 september – Curiosityworld,                            
FutureLab LocHal                                                                         
Zondag 26 september – Tijd om te denken en te     
filosoferen, FutureLab LocHal                                                             
Zondag 3 oktober – De raket lancering,                       
Ontdekstation013                                                                              
Zondag 10 oktober – Een nieuwe wereld,                   
Natuurmuseum Brabant                                                        
Zondag 17 oktober – Terug naar de aarde, Switch/
ContourdeTwern, Stemmingmakerij LocHal                         
De ruimtevaartschool is voor kinderen van 9 tot 12 
jaar. De kosten voor deze zesdaagse reis zijn in totaal 
€60,-. euro. Wees snel, er zijn beperkte plekken.            
Stap met ons dit avontuur in en meld je aan:                 
https://www.bibliotheekmb.nl/agenda/21-09-sep/de-
ruimtevaartschool.12092021.html 

Ruimtevaart school 

Leergeld 

Afgelopen week                                                               
zouden we ons                                                                                
lustrum van 50 jaar                                                                    
Hazennest vieren.                                                                        
Door corona is dat                                                                                
uitgesteld naar                                                                              
volgend schooljaar.                                                                       
We hebben toch                                                                            
klein stilgestaan bij                                                                       
dit feit; een grote opblaastaart op de speelplaats, een 
escape room activiteit in de groepen met een traktatie 
en vandaag hebben de kinderen een dopper als ca-
deau gekregen. De dopper mag op school gebruikt 
worden; alle kinderen hebben dezelfde (oranje of 
groen), dus denkt u even na over een naam (of iets 
herkenbaars) op de dopper zetten. 

Het was een bewogen en enerverend jaar. Veel veran-
deringen en vooral niet de gang van zaken, die we 
gewoon zijn. Dat geeft onrust, boosheid, irritatie,     
verschil van mening en dat is begrijpelijk. Over drie 
weken gaan we met vakantie en we hopen dat deze 
periode wel zorgt voor ontspanning en de zaken op 
een rijtje krijgen, zodat er weer rust in hoofd en lijf 
komt. Op maandag 5 september pakken we de draad 
weer op en beginnen we aan het nieuwe schooljaar, 
waarbij we zoveel mogelijk hopen op een ‘gewoon’ 
jaar. We wensen iedereen  een hele fijne vakantie  

Fijne vakantie 

50 jaar  
Hazennest 

Stichting Leergeld Tilburg helpt ge-
zinnen met een laag besteedbaar 
inkomen bij het betalen van het 
schoolreisje of schoolkamp. Ook voor activiteiten    
buiten school zoals zwemles, lidmaatschap van een 
sportvereniging, muziekles, scouting of                          
kindervakantiewerk, kunt u een aanvraag doen bij 
Stichting Leergeld. Op de website van Stichting                
Leergeld ziet u meer.  https://www.leergeld.nl/tilburg/ 

Dank(middag)lied 
Een ouderwetse dankmiddag met veel ouders op ons 
Leerplein en optredens van de kinderen. Het mag dit 
jaar niet. Hoe bedanken we u dan voor het begrip, de 
hulp, het meedenken, uw inzet tijdens de lockdown? 
Op donderdagmiddag 15 juli zingen we buiten tijdens 
de ’uitloop’ om 14.10 uur met de kinderen een dank-
lied. Bent u er? Dan krijgt u een feestelijke serenade. 
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