
 

 

WO 01  

DO 02  

VR 03  

ZA 04  

ZO 05 Pinksteren 

MA 06 Pinksteren  
Karen jarig 

DI 07 Vrije week 
Jeske jarig 

WO 08  

DO 09  

VR 10  

ZA 11  

ZO 12  

MA 13  

DI 14  

WO 15  

DO 16  

VR 17 Studiemiddag 
Alle groepen om 12.00 uur vrij 

ZA 18  

ZO 19 Vaderdag 

MA 20  

DI 21 Saskia jarig 

WO 22  

DO 23  

VR 24  

ZA 25  

ZO 26  

MA 27 Studiedag 
Alle groepen de hele dag vrij 

DI 28  

WO 29  

DO 30  
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Feestweek 50 jaar Hazennest 
We kijken terug op een geweldige feestweek met veel 
hoogtepunten.              Het taartenbuffet was enorm ; 
alle kinderen hebben genoten van al het lekkers wat 
stond uitgestald op het Leerplein. Ander hoogtepunt 
was het moment na schooltijd toen veel ouders bin-
nenkwamen om  samen taart te eten ons feestje mee 
te vieren. Ouderhulp die dag bij de speurtocht, voorbe-
reiden lunch en taartbuffet was geweldig. Dank daar-
voor.                       Ander hoogtepunt was de dag er-
op het bezoek aan de schouwburg en de studiozaal. 
Het was prachtig te zien hoe de kinderen ervan geno-
ten om in een echt theater een voorstelling bij te wo-
nen. Een mooie culturele ervaring voor veel kinderen.                                       
Laatste hoogtepunt was op de laatste dag: de Efteling. 
Met tien bussen werden we opgehaald en vervoerd 
naar het pretpark in Kaatsheuvel. Na enig oponthoud 
bij de kassa konden we naar binnen en genieten van 
een dagje Efteling met alle sprookjes, dromen en 
enerverende attracties. Voor ieder kind wat wils.  Ook 
op deze dag veel              ouderhulp, waarvoor onze 
dank.  We kijken met een goed gevoel terug op deze 
fantastische feestweek.                                                                          
Op naar 55 jaar kindercampus Hazennest in 2026. 

Juffrouw Carla  is weer voorzichtig gestart met geven 
van muzieklessen. Zij zal geleidelijk aan meer dagen 
op school zijn en meer lessen in meer groepen gaan 
geven. Juffrouw Mendy is thuis en we wachten af 
wanneer en op welke manier zij weer op school haar 
werkzaamheden kan oppakken. Meneer Ad is ook 
thuis en met therapie herstellend van zijn klachten na 
corona. 

Zieke collega’s 

Inloop ‘s morgens 
Om 8.15 uur heten wij de kinderen van harte welkom 
Wilt u daar rekening mee houden en de kinderen niet 
eerder afzetten bij school. Vanaf 8.15 uur kunnen ze 
de school binnen en gaan dan naar het eigen lokaal. 
De leerkrachten ontvangen ze daar. 



 

 

Afgelopen maandag vond de interne audit plaats. Het 
auditteam van Tangent bestaat uit directeuren, IB-ers, 
leerkrachten van diverse scholen van Tangent. Het 
auditteam voerde gesprekken met leerkrachten, IB, 
directie, ouders en kinderen. Ze doen dat volgens het 
waarderend interview, waarbij een positieve insteek 
het uitgangspunt is. Door vanuit verschillende invals-
hoeken te praten over school binnen de onderwerpen 
van kwaliteitszorg vormt zich in korte tijd een beeld. 
We horen terug dat ouders, leerlingen, leerkrachten, 
IB en directie dit als erg prettig en      positief hebben 
ervaren. We herkennen de tips en tops die met ons 
zijn besproken op het einde van de dag. 
 
We delen met u de eerste bevindingen van het audit-
team: 
 
Er is in de laatste jaren hard gewerkt aan 
‘leerKRACHT’. Het is de kracht om te leren, groeien 
en ontwikkelen voor iedereen op deze locatie. Er is 
een cultuur van leren van en met elkaar.   In de clus-
ters worden de ontwikkelingen besproken en de     
behaalde successen worden vervolgens ook met el-
kaar gedeeld.   Deze ‘leerKRACHT’ is een kans om 
als organisatie verder te ontwikkelen en ook de punten 
die nog versterking behoeven te gaan laten slagen. 
Kinderen en leerkrachten staan hierbij centraal.  
 
In de school hangt een sfeer van rust en ook dat is 
helpend om samen verder te gaan groeien en ontwik-
kelen. We zien een professionele cultuur op 
d’n Hazennest en het werken in clusters heeft gezorgd 
voor een schoolcultuur van "samen" waarbij eigenaar-
schap een belangrijke rol heeft.                   
 
We zien en horen overal een gevoel van trots zijn op 
de school. Kinderen, ouders, leerkrachten, IB-ers en 
directie spreken dit unaniem uit. Ouders gaan mee in 
dit enthousiasme en zijn betrokken. Ook dit is een 
kracht. 
 
Het "Hazennest DNA" is voelbaar, zichtbaar en merk-
baar in de hele school. Kinderen spreken ook vanuit 
de ambities van de school en geven aan wat ze leren! 
Ook dit is een mooie basis om samen verder mee te 
kunnen gaan bouwen! 
 
Er staat een organisatie met een heldere structuur.  
De ondersteuningscultuur van de school is voor ieder-
een duidelijk. De zorgkalender en zeker ook de flyer 
voor ouders ter voorbereiding op een gesprek met 
externen, is een voorbeeld voor andere Tangentscho-
len! 
 
Daarnaast zijn ook enkele punten genoemd die ver-
sterking behoeven. In overleg met de MR wachten we 
het eindverslag af. En bespreken dan met het team en 
de MR de punten ter versterking en zetten dit uit in 
planning en activiteiten/afspraken. 

Interne audit 30 mei 

Op 30 mei jongstleden heeft de MR vergaderd.    Een 
korte samenvatting van de besproken punten kunt u 
binnenkort vinden onder de tegel MR in  de school-
app.   De volgende vergadering is gepland op dinsdag  
5 juli  2022.  Indien u wilt aansluiten als toehoorder 
kunt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje te 
sturen naar: mr.hazennest@gmail.com 
 
 

Wie, wat, waar, wanneer?                                               
KVW 2022 vindt plaats van maandag 22 tot en met 
zaterdag 28 augustus.                                                            
Word of ben jij in 2022 zes jaar of ouder én zat je dit 
schooljaar op de basisschool?                                                     
Dan hopen we dat ook jij erbij bent!                                    
Onze activiteiten zijn op verschillende locaties maar 
we beginnen en eindigen elke dag op wijkcentrum de 
Symfonie.                                                                             
De kosten om mee te doen zijn dit jaar € 42,50.         
Je kan ook deelnemen via stichting Leergeld of de 
Meedoenregeling van de gemeente Tilburg.            
Verdere informatie en hoe in te schrijven vindt u op de 
volgende pagina. 

MR vergadering 

Kinder Vakantie Werk 

Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van corona-
vaccinatie zonder afspraak bij de drie wijkcentra in  
Tilburg. 
Ook in de maand juni kunnen bewoners uit  
Tilburg zonder afspraak hun eerste of tweede corona-
prik (vanaf 12 jaar) en boosterprik (vanaf 18 jaar) bij 
de wijkcentra blijven halen.   
Herhaalprik kan alleen gehaald worden met afspraak. 
Heb je vragen over de coronavaccinatie? 
Alles over coronavaccinatie:  
https://www.ggdhvb.nl/corona/coronavaccinaties/ 
Coronavaccinatie zonder af-
spraak:        www.ggdhvb.nl/prikkenzonderafspraak                          
Informatie in meerdere talen vind je 
op: www.pharos.nl/coronavaccinatie                                 
Of bel naar de GGD Hart voor Brabant: 088 368 7777
(zie volgende pagina voor de flyers met informatie) 

Corona testen  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcorona%2Fcoronavaccinaties%2F&data=05%7C01%7C%7Ca176be255a75402162bb08da23620f98%7Cf33d9f6bdc764f1881056bc0678b5cf0%7C0%7C0%7C637861201341698687%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoi
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fprikkenzonderafspraak&data=05%7C01%7C%7Ca176be255a75402162bb08da23620f98%7Cf33d9f6bdc764f1881056bc0678b5cf0%7C0%7C0%7C637861201341698687%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwM
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pharos.nl%2Fcoronavaccinatie&data=05%7C01%7C%7Ca176be255a75402162bb08da23620f98%7Cf33d9f6bdc764f1881056bc0678b5cf0%7C0%7C0%7C637861201341698687%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLC


 

 



 

 


