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Oproep  lid GMR  
Binnen ons bestuur Tangent werken we met een  
Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR). 
Haar taak is advies of instemming geven aan voorgenomen 
beleid van het bestuur, toetsen van  beleid en meedenken 
in organisatie en structuur op bestuursniveau. Op dit mo-
ment is er een vacature voor een ouder. Bent u geïnteres-
seerd of wilt u meer informatie, neem dan even contact op 
met de directie.  

Op dinsdagmiddag 24 maart om 13.30 uur houden wij weer 
een sponsorloop rond onze school. Ook de peuters van Tjil 
sluiten bij onze sponsorloop aan. Dit jaar hebben we nog 
een keer gekozen om geld in te zamelen voor het                
Verbeeten Fonds. Zij stimuleren onderzoek naar patiënt- 
vriendelijke behandelmethodes.                                          
Op maandag 9 februari wordt in iedere groep uitleg        
gegeven over het werk van het Verbeeten instituut en de 
noodzaak om onderzoek te blijven doen.                           
De kinderen krijgen dan ook een brief mee met verdere 
uitleg en informatie over deze actie voor het goede doel. 

Sponsorloop goede doel 

Vergroening kleuterspeelplaats  
Er zijn drie zaterdagen (ochtenden) gepland om de speel-
plaats van de kleuters te vergroenen. We starten om          
9.00 uur en we worden aangestuurd door medewerkers 
van BuroBlad.                                                                           
Op zaterdag 28 maart gaan we bezig met opruimwerk 
(slopen), opbreken tegels, etc. De week erna (week 14: 
van 30 maart t/m 3 april) is een hoveniersbedrijf bezig met 
machines om het zwaardere grondwerk te verrichten.      
Zaterdag 4 april gaan we verder met bouwen van muurtjes 
van plavuizen en graven, plaatsen van houten paaltjes. En 
zaterdag 11 april is de dag van planten van struiken, etc.  
Tot nu toe weten we: zaterdag 28 maart met 5 personen; 
op zaterdag 4 april met 3 personen en op zaterdag 11 april 
met10 personen.                                                                             
Van de ouders hebben zich twee vaders aangemeld; vanuit 
het team komen twaalf mensen helpen. Op zaterdag 28 
maart en 4 april zijn we eigenlijk nog met te weinig men-
sen. We vragen u nogmaals om te kijken of u zich wellicht 
één van deze dagen, de ochtend, beschikbaar kunt maken. 



 

 

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

Vervangingen  vorige maand 

Inloop momenten 

Hierbij weer een overzicht van onze vervangingen in 
de maand februari. Zo krijgt u inzicht in het              
leerkrachten tekort, wat bij iedere school speelt. 

Uit de vragenlijst van de MR over ouderbetrokken-
heid, kwam naar voren dat ouders graag willen zien 
hoe wij werken met de kinderen in de groep. En wij 
willen graag ouders ons onderwijs laten zien. 
Daarom nodigen we u graag uit voor twee  
kijkmomenten. U kunt dan in alle groepen binnen          
lopen en kijken, ervaren wat er gedaan wordt. 
Er is een kijkochtend op dinsdag 17 maart van  
8.30 uur tot 9.30 uur en  
een kijkmiddag op woensdag 18 maart 13.00 uur tot 
14.00 uur. U mag een keus maken voor één van de 
momenten of gewoon twee keer komen om rustig de 
school in werking mee te maken. In de aula schenken 
we koffie en thee en kunt u met elkaar in gesprek. 

3 collega in  re-
integratie traject. 

Meerdere inval-
lers 

Invallers in de groepen 
en deels in de onder-
steuning.  

1 collega met zwan-
gerschapsverlof. 

1 invaller. Invaller in de groep en 
deels in de ondersteu-
ning.  
Twee collega’s die meer 
dagen gaan werken 

2 zieke/afwezige 
leerkrachten in okto-
ber 

3 dagen geen 
invaller.   
 

Opgelost door onder-
steuners voor de groep 
en een collega die extra 
heeft gewerkt. 

Wandel 4 daagse 2020 
De Gezonde Wandel4daagse komt er weer aan. 
Deze wordt gehouden op 6, 7, 8 en 9 april. We lopen 
met alle scholen van Tilburg Noord elke avond vijf   
kilometer door de wijk. 
Inschrijven kan op de volgende data in de aula: 
Op dinsdag 24 maart van 8.15 - 8.45 
Op woensdag 25 maart van 8.15 - 8.45 
Op woensdag 25 maart van 14.00 tot 14.30 
Op donderdag 26 maart van 14.00 - 14.30 
Kosten zijn € 2,50 per kind. 
Maakt u gebruik van de ‘Meedoen-regeling’,  dan   
betaalt u € 1,00 per kind, voor maximaal 2 kinderen. 
Neem dan wel het inschrijfnummer van de ‘Meedoen- 
regeling’ mee. 
 
Meer informatie volgt nog. 
de Oudervereniging  

Info avond: Executieve functies 
Het afgelopen half jaar zijn we op school bezig        
geweest met de Executieve functies; vaardigheden die 
de kinderen  nodig hebben om goed aan een taak of 
opdracht te werken. We houden op dinsdag 10 maart 
een informatie avond over dit onderwerp.  Het is van 
19.30 uur tot 21.00 uur in de aula van onze school. 
Ans Ramaut is talentbegeleider, vanuit haar praktijk 
uniQue-Talentbegeleiding. Ze heeft zich verdiept in 
executieve functies en als expert het SELFIE-LAB   
project opgezet om leerlingen en leerkrachten wijzer 
en sterker te maken op vlak van deze belangrijke  

breinfuncties. Wist je dat het goed kunnen gebruiken 
van verschillende executieve functies belangrijker lijkt 
voor het voorspellen van schoolsucces, dan IQ? En dat 
een goed ontwikkeld zelfsturend vermogen (zelfsturing 
is een belangrijke executieve functie) bij kinderen zorgt 
voor een verbetering van het sociale gedrag in de klas 
en voor betere resultaten bij taal en rekenen. 

Op de ouderavond zal Ans ons meenemen langs de elf 
executieve functies en 
wat wij bedoelen met               
de ‘auto-metafoor’.                                                            
Ze zal meer vertellen 
over het brein en de   
ontwikkeling van deze 
functies, problemen bij 
zwakkere executieve 

functies, het omzetten 
van het probleem naar een te leren vaardigheid en het 
ondersteunen en stimuleren van de natuurlijke ontwik-
keling in de opvoeding.  

Toiletgebruik 
Wij blijven merken dat er kinderen zijn die niet netjes 
omgaan met de materialen in de wc ruimtes en de toi-
let ook niet gebruiken zoals het hoort. De schoon-
maaksters poetsen de wc’s elke dag, maar vaak zien 
we ‘s ochtends alweer dat de wc’s bevuild zijn. We 
bespreken dit nogmaals in de klassen en hebben 
daarbij bordjes gemaakt voor in de ruimtes ter verdui-
delijking hoe je op een nette manier van de wc gebruik 
maakt. Hopelijk bespreekt u het thuis ook nog eens! 

Vogelhuisjes 
De oudervereniging heeft, in overleg met ons, vogel-
huisjes besteld. Deze willen we door de klassen laten 
beschilderen/versieren en die gaan we ophangen op 
de speelplaats. Dit onder andere ter preventie/
tegengaan van de processierups en natuurlijk is het 
ook leuk om wat vogels aan te trekken nu het groen 
op onze speelplaats meer en meer gaat groeien. 

Cultuur: Plastic Soep 
Op dit moment zijn de workshops van cultuur volop 
aan de gang. De kinderen zijn enthousiast aan de slag 
gegaan met knutselprojecten rondom het thema   
plastic soep. Wij willen u graag uitnodigen voor de 
presentatiemiddag op vrijdag 20 maart van 13.30u tot 
14.00u.  



 

 

Kennis Event Tilburg 


