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Nieuwsbrief juni 2020
School volledig open en Corona
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VERMEULENSTRAAT 30
5012 HB TILBURG

Met ingang van maandag 8 juni (meteen na onze vrije
week) gaat de school weer open voor alle kinderen. We
geven u praktische informatie om volgens de richtlijnen
te werken.
Halen en brengen:
Om 8.15 u staan de leerkrachten op de vertrouwde
plekken buiten de school om de kinderen op te vangen.
Om 8.30u gaan alle groepen om de beurt naar binnen.
Kinderen die te laat zijn worden bij de voordeur opgevangen. Ouders mogen niet mee de school in. Wilt u
een mededeling doen aan de leerkracht of vragen om
een contactmoment, geef uw kind dan een briefje mee
of stuur de leerkracht een mail. Op deze manier, verdelen we de aanloop naar de school zoveel mogelijk, zodat iedereen de 1,5 m afstand kan houden.
Het ophalen verloopt op dezelfde manier. De leerkracht
loopt met zijn groep naar de plek waar u uw kind ook
wegbrengt. Houdt afstand van andere volwassenen bij
het wachten op uw kind(eren). Uw kind(eren) komen
zelf naar u toe lopen. De leerkracht houdt de kinderen
bij zich tot zij zien dat er iemand is die ze ophaalt.
Houdt u bij de speelplaatskant aub ook afstand van de
fietsen. De kinderen moeten de ruimte krijgen om op
gepaste afstand van volwassenen hun fiets te kunnen
pakken.
Na schooltijd zorgt het schoonmaakbedrijf en het team
ervoor dat alle lokalen, materialen en openbare ruimtes
intensief schoongemaakt worden.
We mogen nog steeds geen ouders toelaten in het
schoolgebouw of op het schoolterrein.
Muzieklessen mogen weer binnen worden gegeven; de
gymlessen gebeuren nog in de buitenlucht, zoals nu.
Voor het protocol’ Volledig openen basisonderwijs’
zie de link:
https://www.avs.nl/sites/default/files/documenten/artikelen/
Protocol%20volledig%20openen%20basisonderwijs_0.pdf

T. 013 - 5470016

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

Vrije dagen 2020-2021

Kindercampus

In januari hebben we u het vakantierooster laten zien.

Enkele weken geleden hebben wij onze nieuwe visie
met u gedeeld. Eén van de dingen die daaruit voortvloeien is dat we samen met Tjil! Kinderopvang de
intentie hebben uitgesproken om door te ontwikkelen
naar een Kindercampus als organisatie voor onderwijs
en opvang. Kinderopvang, sportaccommodatie en
onderwijs grenzen allen aan hetzelfde buitenterrein.
Er zijn plannen om dat terrein anders in te richten
(fietspad weg) en zodoende is de naam Kindercampus
ontstaan.

Herfstvakantie

19 oktober t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december t/m 1 januari 2021

Carnaval

15 februari t/m 19 februari 2021

2e Paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie (incl.
Hemelvaart)

3 mei t/m 14 mei 2021

2e Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

26 juli t/m 3 september 2021

Er blijven altijd enkele marge-uren over, die we naar
eigen inzicht mogen invullen. Na overleg met onze MR
komen we tot de volgende studiedagen en extra vrije
dagen:
Een vrije paasweek.
We voegen vier dagen toe na 2e Paasdag en zijn op
dinsdag 6 april t/m vrijdag 9 april vrij.
.
Verder zijn er volgend schooljaar vijf studiedagen op:
maandag 7 september 2020
vrijdag 16 oktober 2020
maandag 23 november 2020
dinsdag 8 juni 2021
vrijdag 2 juli 2021
En uiteraard zijn alle groepen met
carnaval (op vrijdag 12 februari 2021),
de Koningsspelen (op vrijdag 30 april 2021) en
de laatste schooldag (op vrijdag 23 juli 2021)
om 12.00 uur vrij.

Vergroening kleuterspeelplaats
Door omstandigheden
(grondkeuring en Coronamaatregelen) hebben we de
vergroening van de kleuter speelplaats twee keer moeten
uitstellen. We zijn van plan
om dit weer op te pakken in
de herfst (september-oktober 2020) en zullen dan
weer een verzoek doen aan teamleden en ouders om
samen met het grondbedrijf de speelplaats aan te
pakken. De coördinatie en aansturing gebeurt weer
door BuroBlad. Het is dus geen afstel, maar uitstel.
We houden u op de hoogte.

Een eerste aanzet:
In onze Kindercampus vertrekken we vanuit het kind
en de vraag wat dat kind nodig heeft. De ontwikkelwensen en behoeften van het kind worden daarin
meer richtinggevend. Er zijn voor kinderen gedurende
de dag verschillende sferen nodig van spel, onderwijs,
sport, creatief en buitenactiviteiten. Onze Campus
is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar komen
spelen en leren tussen 7.00 uur en 18.30 uur.
Kinderen van 0 tot 4 jaar spelen en leren in ons
kinderdagverblijf en kinderen van 4 tot 13 jaar spelen
en leren in ons onderwijs.
We bieden voor en -naschoolse opvang.
We bieden kwalitatief goed onderwijs en opvang met
breed aanbod van ontwikkelactiviteiten bestaande uit
leren, spelen, sporten, workshops, cultureel en
creatief bezig zijn.
De leertaken vinden plaats op vaste momenten
gedurende de dag; de opvang en ontwikkelingstaken
vinden ook op vaste uren plaats
Kinderen moeten zich veilig voelen. Dit is de basis van
waaruit kinderen echt tot leren kunnen komen.
Kinderen leren van en met elkaar. Leren is een sociaal
gebeuren, dat doe je samen. Hiervoor leren we
kinderen samenwerken, verantwoordelijkheid te
dragen, naar zelfstandigheid te groeien, rekening te
houden met anderen in een veelzijdige, vertrouwde en
veilige omgeving.
Kindercampus Hazennest biedt een uitdagende leeromgeving met duidelijke structuren, waarbinnen de
kinderen vrijheid genieten om medevormgever te
worden voor hun eigen leerproces en ontwikkeling.
Wij geven ruimte om te groeien.
De komende jaren gaan we stapsgewijs werken op
onderdelen om onze campus verder vorm te geven.

Inleveren geleende notebooks
Vanaf 8 juni a.s. gaan we weer volledige dagen naar
school, hiermee komt een einde aan het thuiswerken
voor de kinderen. In de afgelopen periode hebben
meerdere kinderen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een notebook van school te lenen.
Wij vragen u vriendelijk om deze samen met de lader
in de week van 8 juni weer mee terug naar school te
geven. Bent u er alert op dat u persoonlijke instellingen
van bijvoorbeeld e-mail of social media verwijderd of
uitlogt?

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

