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             Maart 2022 

Ouderbijdrage 
Als u uw kind aanmeldt op onze school, wordt u lid 
van de Oudervereniging. Die vraagt een (vrijwillige) 
bijdrage van € 20,00 per kind. Dat geld wordt besteed 
aan extra activiteiten, die ons leefklimaat bevordert. Ik 
noem de traktaties bij carnavalsviering, de presentjes 
bij Sint, de traktaties en spelmateriaal bij de afsluitdag, 
organisatie van de schoolfotograaf, kinderbingo.     
Het zijn de dingen die een schooljaar  extra leuk     
maken. Daarom is de ouderbijdrage niet vrijblijvend. 
We merken de laatste jaren dat steeds minder ouders, 
op dit moment iets meer dan de helft,  de bijdrage niet 
voldoen. Dan hebben we het over een bedrag van 150 
x € 20,00 = € 3.000,00 minder inkomsten. Het is dus 
ernstig. De oudervereniging werkt met een begroting, 
uitgaande van de inkomsten per kind. Als deze trend 
doorzet, moeten we begroten op minder inkomsten 
met als logisch gevolg dat een groot aantal activiteiten 
niet meer worden uitgevoerd. In  eerste instantie den-
ken we dan aan de schoolfotograaf, Koningsspelen en 
de afsluitdag einde schooljaar. We willen geen kin-
deren uitsluiten van  activiteiten. Maar daarnaast kan 
het kan ook niet zo zijn, dat ouders die wel betalen in 
feite ook financieren voor ouders die de bijdrage niet 
voldoen. Met als    gevolg dat straks alle extra activi-
teiten wegvallen. Nogmaals: het is ernstig. U krijgt bin-
nenkort een     herhaalde oproep om de ouderbijdrage 
te voldoen met de link om dit zo makkelijke mogelijk te 
maken. We doen een dringend beroep aan betreffen-
de ouders om hieraan te voldoen. Dan kan de ouder-
vereniging    enthousiast verder met het vele werk wat 
ze doen voor onze  kinderen en  weten we, dat de kin-
deren meedoen aan de activiteiten omdat de (alle) 
ouders betaald hebben. 

Op donderdag 10 en vrijdag 11 maart volgen Huub en 
Saskia de Studie tweedaagse van Tangent. Zij zijn 
dan dus beide dagen afwezig.  Voor dringende zaken 
kunt u terecht bij Ilse Matthijssen of Anke Beerens.                
De onderwerpen op de Tweedaagse zijn:  
- het huis van Werkvermogen; duurzame inzetbaar-
heid, eigenaarschap en verantwoordelijkheden onder 
leiding van en met de Arbodienst 
- het waarderend interview; theorie en praktijktraining 



 

 

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

Terugblik Studiedag  
Op 18 februari hebben we een studiedag gehad. 
Sinds dit schooljaar werken we met het clusterfocus-
plan. We begonnen met evaluatie en delen van       
ervaringen en hebben de dag verder besteed aan  
opstellen van het nieuwe plan. We kijken samen naar 
behoeften van de kinderen en mogelijkheden qua zorg 
en onderwijs in de groep (groepsfocusplan) en       
bepalen samen per cluster waar de komende periode 
van tien weken onze accenten (focus) liggen qua zorg 
voor het kind. We spreken af waar RT en extra onder-
steuning (herhaalde instructie en inoefening in kleine 
groepjes) plaatsvindt. 

Corona testen  

 

Schoolfotograaf 
Op vrijdag 25 maart komt de schoolfotograaf. Het 
is een andere fotograaf dan de afgelopen jaren. 
Dat betekent ook andere afspraken. We zijn nog 
bezig met de afronding van de organisatie, maar 
er worden weer van alle kinderen individuele fo-
to’s gemaakt en van elke klas een groepsfoto. De 
mogelijkheid voor een broertjes/zusjes foto gaat 
waarschijnlijk alleen onder schooltijd plaatsvinden 
met de kinderen die op school zitten. Hierover 
krijgt u nog apart bericht met meer informatie. 

MR vergadering 
Op 17 januari jongstleden heeft de MR vergaderd.  
Een korte samenvatting van de besproken punten 
kunt u vinden onder de tegel MR in  de schoolapp.   
De volgende vergadering is gepland op dinsdag 22 
maart  2022.  Indien u wilt aansluiten als toehoorder 
kunt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje te 
sturen naar: mr.hazennest@gmail.com of via de tegel 
van de MR. 
 

Op woensdag 16 maart zijn de verkiezingen voor 
de Gemeenteraad. In onze school is geen stem-
lokaal, omdat wij het niet verantwoord  vinden  
grote aantallen mensen binnen het gebouw te  
ontvangen. We moesten onze bereidheid tot   
medewerking al in januari teruggeven en toen 
golden nog allerlei corona-beperkingen. Vandaar. 
Daarom wordt dit keer de gymzaal aan de       
Verhulstlaan als  stemlokaal ingericht.                 
U kunt daar dus terecht om uw stem uit te     
brengen.  

Verkiezingen gemeenteraad 

Aanmelden VO 
In deze week op dinsdag 8 en donderdag 10 maart, 
kunnen onze schoolverlaters zich aanmelden op een 
school voor Voortgezet Onderwijs. We verzoeken   
betreffende ouders van onze groep 8 leerlingen te  
kijken op de website van de school, waar ze hun kind 
willen aanmelden.  Het kan zijn, dat scholen nog een 
aangepaste procedure hebben. 

Het bestuur heeft onze adjunct, Saskia de Vocht,   
verzocht om enkele maanden waar te nemen op     
basisschool Stelaertshoeve. Iemand van het           
managementteam gaat daar met zwangerschapsver-
lof. Saskia ervaart hiermee hoe het management,   
organisatie en aansturen van een team op een andere 
school gaat. Vanaf maandag 21 maart werkt ze voor 
drie dagen per week op Stelaertshoeve tot einde 
schooljaar. Op vrijdagochtend werkt ze dan nog op 
onze school. Wij vangen dit intern op door taken van 
Saskia te herverdelen over andere personen; en    
wellicht komt er iemand van buitenaf om ons te       
ondersteunen.                                                                  
We wensen Saskia veel succes en   plezier in haar 
nieuwe, tijdelijke werkomgeving en  hopen dat deze 
ervaringen en inzichten haar helpen in verder                
nadenken over haar onderwijscarrière. 

Saskia tijdelijk naar andere school 



 

 


