
 

 

DI 01  

WO 02  

DO 03  

VR 04  

ZA 05  

ZO 06 Karen jarig 

MA 07 Jeske jarig 

DI 08 Studiedag; alle groepen hele dag vrij 

WO 09  

DO 10  

VR 11  

ZA 12  

ZO 13  

MA 14  

DI 15 Schoolfotograaf 

WO 16  

DO 17  

VR 18  

ZA 19  

ZO 20  

MA 21 Medezeggenschapsraadvergadering 
Saskia jarig 
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WO 23  

DO 24 Studiemiddag;  
alle groepen om 12.00 vrij 

VR 25  

ZA 26  

ZO 27  

MA 28  

DI 29  

WO 30  
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GGD bus Tilburg Noord 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 15 juni komt de schoolfotograaf. Van alle 
kinderen wordt een individuele foto gemaakt en van alle 
groepen een klassenfoto. We maken dit jaar géén 
broertje/zusje foto. Hiervoor zien we binnen de maatre-
gelen rondom het coronavirus nog geen mogelijkheden 
en zouden er teveel mensen van buitenaf in de school 
komen. Aan het begin van het schooljaar heeft u op de 
toestemmingslijst ook toestemming kunnen geven voor 
de schoolfotograaf. Kinderen bij wie dit niet is gebeurd, 
krijgen een briefje mee om alsnog toestemming te    
vragen voor het maken van de foto’s. Mocht u het brief-
je niet mee teruggeven of geen toestemming geven, 
dan gaat uw kind niet op de foto. 

In tegenstelling tot eerder bericht:  

Vanaf 18 mei is de GGD testbus alleen nog op 
dinsdag in Tilburg Noord aanwezig bij het          
Verdiplein. Kinderen en volwassenen kunnen zich 
er gratis en zonder afspraak laten testen op het 
coronavirus. De testbus staat op dinsdag bij het 
Verdiplein van 9:00 uur tot 16:30 uur. Testen in de 
testbus is gratis. Je hoeft geen afspraak te maken. 
Je moet wel een identiteitsbewijs van jezelf of je 
kind meenemen. Er is een tolkentelefoon          
aanwezig.                                                                
Nog steeds geldt: laat jezelf en/of je kind testen bij 
klachten. Dan is duidelijk of jij of je kind corona 
heeft en hoe lang je thuis moet blijven. Zo help je 
mee aan het bestrijden van de coronapandemie. 
Op www.ggdhvb.nl/corona staat meer informatie 
over wat de GGD doet en wat je zelf kunt doen om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  



 

 

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

Nationaal Programma Onderwijs 

Juffrouw Mandy gaat onze school na dit schooljaar 
verlaten. Ze gaat werken op de Bijstere (een andere 
Tangentschool) als Intern Begeleidster. Dus in plaats 
van lesgeven aan de kinderen gaat ze nu leerkrachten 
begeleiden/ondersteunen en beleidsmatige organisatie 
wegzetten op het gebied van leerlingenzorg.            
We danken Mandy voor haar meedenken en inzet in 
de vele jaren, die ze op onze school heeft gewerkt in 
diverse groepen. En wensen haar veel succes en   
plezier in de nieuwe baan en schoolomgeving.  

Mandy andere baan 

U zult inmiddels wel vernomen hebben dat het       
ministerie extra geld heeft toegezegd aan het onder-
wijs (NPO-gelden) om vertraging en achterstanden 
door Corona in te lopen. Het gaat om veel geld en dus 
moet er door  iedere school een goed plan liggen en 
moeten de  gelden tussentijds en achteraf verant-
woord worden. Alle scholen volgen een stappenplan,   
de schoolscan, die door het ministerie verplicht is   
gesteld. We zijn dus nu druk bezig om hiaten op     
didactisch en sociaal-emotioneel gebied in kaart te 
brengen; deze te analyseren en te komen tot haalbare 
interventies. Ook  betrekken we de tevredenheidson-
derzoeken van ouders, leerlingen en medewerkers bij 
dit plan.       Inzetten van extra personeel wordt nu 
(financieel) een mogelijkheid, maar we merken dat 
veel scholen uit dezelfde (steeds kleiner wordende) 
vijver vissen. In de komende weken leggen we het 
plan voor aan het team en de MR. We verwerken hun 
suggesties en kritische opmerkingen en leggen het 
plan van interventies dan voor aan het bestuur.             
We houden u op de hoogte. 

MR kindercampus Hazennest 
Op 29 april 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 maandag 21 juni.  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. 

We hebben u in de maandbrief van januari al het 
vakantierooster laten zien, onder voorbehoud van 
invulling van de marge-uren. Na overleg met de 
MR en het team is nu duidelijk welke studie-
momenten er zijn en of we een extra vrije week 
konden inplannen. Het vakantierooster schooljaar 
2021-2022 ziet er als volgt uit: 

We hebben dus een extra vrije week kunnen in-
plannen na Pinksteren. De studiedagen zijn op 
de volgende dagen: op di 5 oktober 2021, ma 22 
november 2021, di 23 november 2021, vr 18    
februari 2022 en ma 27 juni 2022. Op vr 17 juni 
2022 is er een studiemiddag. 

Vakantierooster 2021-2022 

Studiedagen en studiemiddag  
Op di 8 juni is er weer een studiedag. Zoals u 
weet,  werken we met Snappet vanuit de doelen 
en leerlijnen van de methode; we blijven Snappet 
gebruiken, maar gaan de leerlijnen nu inrichten 
(onder begeleiding van een externe expert en in 
overleg met Snappet) op leerdoelen vanuit de 
rekendomeinen; één of enkele doelen per week/
periode, meerdere doelen samenpakken, meer 
tijd per doel/onderdeel om nog meer succes-
ervaring  en zelfvertrouwen te bewerkstelligen bij 
het kind.                        Op donderdag 24 juni 
hebben we een studiemiddag; leerkrachten      
actualiseren het groepsprofiel, werken de groeps-
administratie bij en zetten alles klaar als over-
dracht naar het volgende schooljaar. 

Gymlessen weer binnen 
Vanaf 1 juni 2021 gaan we weer terug naar het 
oude gymrooster en gaan we ook weer binnen 
gymmen. Omkleden en voeten wassen mag niet.    
De kinderen doen gewoon in een gezamenlijke 
kleedkamer hun gymschoenen aan en gaan dan 
de zaal binnen. Na de gymles mogen ze          
uiteraard wel ‘nieuwe’ sokken of t-shirt             
aantrekken.  

Herfstvakantie ma 25 okt 2021 /m vr 29 okt 2021 

Kerstvakantie ma 27 dec 2021 t/m vr 7 jan 2022 

Carnavalsvakantie ma 28 febr 2022 t/m vr 4 mrt 2022 

2e Paasdag ma 18 apr 2022 

Meivakantie ma 25 apr 2022 t/m vr 6 mei 2022 

Hemelvaart do 26 mei 2022 t/m vr 27 mei 2022 

Pinksteren week ma 6 juni 2022 t/m vr 10 juni 2022 

Zomervakantie ma 25 juli 2022 t/m vr 2 sept 2022 

Kunstweken 
De afgelopen weken zijn de kinderen enthousiast   
bezig geweest met kunst. Elke groep heeft zich      
verdiept in het leven en het werk van een kunstenaar. 
Daarna zijn de kinderen aan de slag gegaan om zelf 
een kunstwerk te maken in de stijl van de kunstenaar. 
Deze tekeningen worden in de komende weken in een 
online museum gezet. Binnenkort krijgt u een              
uitnodiging om het museum van uw kind te bekijken. 
Alle kinderen krijgen een ansichtkaart van hun eigen 
kunstwerk als aandenken.  Net als in een echt        
museum is er ook een mogelijkheid om een replica 
van het kunstwerk van uw kind te kopen. Dit is         
absoluut niet verplicht, maar mocht u hier interesse in 
hebben dan kan u het werk op een product laten    
afdrukken. De kosten hiervoor zijn voor u zelf.              
We zijn erg trots op al onze kunstenaars!  



 

 

We hebben goed 
nieuws. KVW 2021 
gaat door. 

 

 

 

Van maandag 23 t/m 
zaterdag 28 augustus 2021 organiseren we weer 
een superleuke activiteitenweek in Tilburg Noord. 
Ga je naar de basisschool en ben je dit 
(kalender)jaar 6 jaar of ouder? Dan ben je van 
harte welkom! Kom gezellig samen met je vriend-
jes en vriendinnetjes meespelen met KVW the 
Game!                                                      Elke dag 
organiseren we allerlei activiteiten in het thema 
van een computer- game. We proberen genoeg 
credits te verzamelen om de nieuwe   game voor 
de volgende dag te ontgrendelen. Maar wat zou 
de grote onthulling op zaterdag zijn? Wat gaan 
we doen? We hebben goede hoop dat we dit jaar 
naast veel sportieve, creatieve maar vooral ge-
zellige activiteiten in de wijk, ook weer een aantal 
dagen op stap kunnen om te zwemmen, in de 
duinen te spelen en naar de Efteling te gaan na-
tuurlijk.  

Ga je ook mee? Schrijf je in!                                 
Vanaf 1 juni kun je je weer inschrijven op onze 
website www.kvwtilburgnoord.nl.                        
De kosten voor deelname zijn dit jaar 40 euro en 
kun je direct online betalen.                                         
Als je inschrijft voor 1 augustus kom je sowieso 
bij één van de vriendjes of vriendinnetjes die je 
opgeeft in de groep. Bij inschrijvingen na             
1 augustus kunnen we dat helaas niet meer    
garanderen.  

Wil je meedoen aan KVW via Stichting Leergeld 
of de Meedoenregeling? Dan kan dat ook!           
Ook hiervoor meld je je online aan. Let op: voor 
Stichting Leergeld moet je vooraf zelf (op tijd) een 
aanvraag indienen bij de stichting zodat je de 
goedkeuringsbrief kan overleggen.  

We proberen ook nog een fysiek inschrijfmoment 
te organiseren als de versoepelingen dat          
toelaten. Houd hiervoor onze website en social 
media in de gaten. Heb je nog vragen? Stuur dan 
een e-mail naar: info@kvwtilburgnoord.nl  

Kindervakantiewerk 2021 


