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Vergadering Medezeggenschapsraad

Nieuwsbrief maart 2021
In de vorige nieuwsbrieven stond al de oproep
voor het aanmelden van kinderen die 3 jaar zijn
geworden of gaan worden. In deze nieuwsbrief
nogmaals de vraag aan ouders van kinderen/
broertjes/zusjes, die komend schooljaar vier jaar
worden om zich aan te melden. Dit kan door een
afspraak te maken met juffrouw Saskia via
013-5470016 of saskia.devocht@tangent.nl
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Uitgaande van ons Toelatingsbeleid kijken we
dan of uw kind definitief kan worden ingeschreven. We vinden het prettig om alvast een beeld te
hebben van het aantal kinderen die volgend
schooljaar starten op onze school, zodat we onze
formatie daarop kunnen aansluiten.
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Aanmelden 3-jarigen

Reserve kleding
In de kleutergroepen
gebeurt er weleens een
ongelukje met broekplassen. We hebben altijd een reservevoorraadje
voor als dit gebeurt, maar er is nu een tekort aan
jongenskleding en jongens-ondergoed.
Als u wat kleding kunt missen, het liefst in de
maten 104 t/m 116, dan zouden we het fijn vinden
als u het op school wilt afgeven. Dan kunnen wij
onze reserve voorraad bij ongelukjes aanvullen.
Bij voorbaat onze dank.
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Rapportgesprekken groepen 3-7
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Try-out cultuur
Afgelopen week hebben alle kinderen een boekje
van Try-out cultuur meegekregen. Met daarin
aanbod van verschillende culturele activiteiten.
Het is een initiatief van de gemeente Tilburg met
als doel om kinderen ervaring op te laten doen en
in aanraking te brengen met cultuur in de brede
zin van het woord. U kunt zelf inschrijven; bedenk
wel dat alle activiteiten en data onder
voorbehoud zijn van geldende coronamaatregelen.
We wensen de kinderen veel plezier.

T. 013 - 5470016

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

Rapportgesprekken

Tevredenheidsonderzoeken

In de week van 29 maart zijn de rapportgesprekken voor de groepen 3-7. Het eerste onderdeel, sociaal en algemeen gedrag, is ingevuld.
De afgelopen
periode hebben we via Teams
en het werken in de groepen op school een
beeld kunnen vormen van deze ontwikkeling van
uw kind. In het rapport ziet u bij de vakgebieden
de punten staan die voor de scholensluiting op
de methodetoetsen zijn behaald. Naast het
rapport bespreken we ook met u de resultaten
van de CITO toetsen. Vanwege de geldende
coronamaatregelen voeren we de gesprekken
via Microsoft Teams. U krijgt binnenkort een
bericht met informatie om in te schrijven voor
deze gesprekken.

Om de twee jaar houden de scholen van Tangent
een tevredenheidsonderzoek bij ouders, leerlingen en medewerkers. Het geeft ons een
beeld over onze organisatie en ons onderwijs.
De resultaten bespreken we intern met het team
en met de MR. Waar nodig zetten we in op
verbeterpunten. We gebruiken hiervoor een
vragenlijst van Vensters PO en zetten het onderzoek uit vanaf 1 maart tot 30 april a.s. U krijgt
deze week in een aparte brief de uitnodiging met
een link om naar de vragenlijst te gaan.
We hopen op genoeg respons, zodat we een
betrouwbaar beeld krijgen. Bij voorbaat dank
voor uw medewerking.
De leerlingen van de groepen 6-7-8 vullen de
vragenlijst in op school met een unieke inlogcode.
Alle antwoorden (ouders, leerlingen en
medewerkers) blijven anoniem.

Aanmelden VO
In de week van 1 maart kunnen onze schoolverlaters zich aanmelden op een school voor Voortgezet Onderwijs. Door Corona gaat dit anders
dan in voorgaande jaren en hanteren de scholen
hun eigen data en manier van aanmelden.
We verzoeken betreffende ouders van onze
groep 8 leerlingen goed te kijken naar datum en
procedure van de school, waar ze hun kind willen
aanmelden.

Masked singer
Alle kinderen en ouders
hebben kunnen genieten
van de muzikale talenten
van het team.
Onherkenbaar met masker en carnavaleske outfit kon er geraden worden wie wie was. We horen
terug dat dit erg leuk werd gevonden. Het idee en
de uitwerking met filmpjes was van Anneloes.
Dank daarvoor. Maar zonder medewerking van
veel collega’s kon dit niet gebeuren. Dus iedereen dank voor de moeite en medewerking. Het
was een welkome onderbreking en leuk alternatief voor carnaval in dit corona-tijdperk.

Van aula naar Leerplein
De verbouwing verloopt volgens planning.
Beide zijwanden zijn weggehaald, zodat links de
twee bergingen en rechts de voormalige
conciërge-ruimte nu bij het Leerplein zijn
getrokken.
Vanaf de trap/tribune gezien wordt aan de
rechterkant van het Leerplein een grote kastenwand gemaakt en een keuken met eiland
geplaatst.
Aan de linkerzijde komen schijfpuien, zodat we
die ruimte snel bij het Leerplein kunnen
betrekken of als afzonderlijke ruimte kunnen
benutten.
Tot slot worden er aan de zijkanten van de trap/
tribune ‘zitnisjes’ gemaakt en wordt de gehele
onderkant van de trap/tribune afgetimmerd als
berging. De planning is dat in de week
van 15 maart ons Leerplein gereed is. We hebben al meubilair besteld, zodat we na de verbouwing snel ons Leerplein kunnen inrichten.

Verkiezingen
Op 15-16-17 maart zijn de verkiezingen voor de
Tweede kamer. In onze school is geen
stemlokaal, omdat wij het niet verantwoord
vinden gedurende meerdere dagen grote aantallen mensen te ontvangen. Daarom wordt deze
keer de gymzaal aan de Verhulstlaan als
stemlokaal ingericht. U kunt daar dus terecht om
uw stem uit te brengen.

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

