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Feestweek 50 jaar Hazennest 
Nog ruim een week en dan is het feestweek.            
We vieren het 50-jarig bestaan van onze school.     
Het programma heeft u al gehad.  Ook de brief met 
verzoek om ouderhulp is uitgegaan en we zijn blij dat 
er zoveel reacties zijn binnengekomen om te helpen 
en dus de kinderen drie gezellige dagen te bieden.  
Alle geplande activiteiten kunnen doorgaan.                   
Maandag:                                                                            
Er worden zoveel taarten gebakken, dat we een     
uitgebreid taartenbuffet kunnen neerzetten met       
genoeg keus voor alle kinderen. Ook voor de lunch 
zijn er genoeg mensen om alles voor te bereiden,  
zodat we tijdens de  middagpauze gezellig samen 
kunnen lunchen. We hopen dat het weer meewerkt, 
zodat we dat buiten kunnen doen; een soort picknick 
op het grasveld. Voor de speurtochten is ook                 
voldoende ouderhulp; alle groepjes kinderen kunnen 
zo veilig hun tocht in de wijk doen.                                     
Dinsdag:                                                                              
Deze dag is er geen ouderhulp nodig; we gaan naar 
de schouwburg. De kleuters bezoeken de voorstelling 
van ‘de kleine mol’ in de studiozaal en de groepen 3-8 
genieten van ‘Knallen’ in de grote zaal van de schouw-
burg. We worden vervoerd met bussen.              
Woensdag:                                                                   
We gaan met de bus op schoolreis naar de Efteling.  
Ook hiervoor hebben zich voldoende ouders               
aangemeld. Als u bent ingedeeld om mee te gaan, 
krijgt u van de leerkracht het verzoek om aan te geven 
of u een abonnement heeft.    Er komt ook een       
algemeen     verzoek aan alle ouders via de leerkracht 
om aan te geven of uw kind een abonnement heeft 
van de Efteling, zodat wij enigszins de kosten kunnen 
dekken. 

In de komende weken krijgt u van de leerkracht van 
uw kind verdere informatie  als u zich hebt aangemeld 
voor een bepaalde activiteit.  

We danken de ouders voor hun hulp en hopen dat we 
een geslaagde feestweek gaan krijgen. 
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Samenstellen groepen 
We hebben als school de ruimte/vrijheid om ieder 
schooljaar de samenstelling van de heterogene groe-
pen te heroverwegen. We kijken naar het groepspro-
fiel en nemen de zorg in de groep mee,                   de 
aantallen, de samenstelling jongens/meisjes en de 
onderlinge verhoudingen.                                                  
Om de onderlinge verhoudingen in kaart te brengen 
gebruiken we het sociogram. Het is geen garantie 
voor een nieuwe groepsverdeling, maar wel een             
onderdeel van het proces. Uw kind gaat volgende 
week een sociogram invullen. Daarna gaan wij aan de 
slag om de groepen voor volgend schooljaar te her-
overwegen. Leerkrachten, IB en directie zijn hierbij 
betrokken om zo zorgvuldig mogelijk te zijn.                        
De nieuwe groepsindeling vindt u in de rapportmap bij 
het 2e rapport van uw kind in de voorlaatste school-
week.    

Corona testen  
Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van corona-
vaccinatie zonder afspraak bij de 3 wijkcentra in  
Tilburg. 
Ook in de maand mei 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) 

Interne audit 30 mei 
Tangent vindt kwaliteitszorg belangrijk. Een instrument 
om kwaliteit op onderwijs, personeel, communicatie en 
organisatie te meten is de audit. Afgelopen jaar heeft 
Tangent daarom een interne auditgroep samengesteld 
met leerkrachten, Intern Begeleid(st)ers en directeu-
ren werkzaam binnen Tangent. Na scholing heeft de    
auditgroep nu drie scholen van Tangent bezocht.   
Onze school is als volgende aan de beurt en maandag 
30 mei staat in het teken van deze interne audit.        
Naast een algemene indruk vinden gesprekken plaats 
met leerkrachten, Intern begeleidsters, ouders,                 
kinderen (onze leerlingenraad) en directie.                                
De gesprekken ontstaan vanuit het waarderend           
interview: wat gaat goed, waar ben je trots op en lukt 
het je om dit ook op andere terreinen, uitdagingen 
voor elkaar te krijgen; wat heb je daarvoor nodig en 
wat ga je de komende jaren doen? Op deze manier 
ontstaat een duidelijk en mooi beeld van de kwaliteit 
en onderdelen die verbetering behoeven.                      
Op het    einde van de dag krijgen we als school een 
terugkoppeling van de bevindingen. ‘s Avonds staat 
een MR vergadering gepland; een mooi moment om 
de indrukken en bevindingen van de audit met de   
ouders te delen.  In één van de volgende maandbrie-
ven krijgt u een terugkoppeling van de audit. 

MR vergadering 
Op 22 maart 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 maandag     
30 mei  2022.  Indien u wilt aansluiten als toehoorder 
kunt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje te 
sturen naar: mr.hazennest@gmail.com 
 
 

Het gaat nog steeds de goede kant op met mijnheer 
Ad. Hij krijgt enkele keren per week therapie om het 
lopen te verbeteren en is in afwachting van een af-
spraak in het Oogziekenhuis in Rotterdam. We wach-
ten rustig af hoe het genezingsproces verloopt.       
Juffrouw Carla is al enkele keren op school geweest 
en bezig om weer geleidelijk aan terug te komen in 
haar (muzikale) werk op school.     We wensen hen 
een spoedig herstel en hopen dat ze weer snel terug 
zijn in hun werk op school.                                                     
Juffrouw Petra is hersteld van de operatie aan haar 
galblaas en is deze week (maandag na de                  
meivakantie) weer gestart in haar groep.  

Zieke collega’s 

Kamp groep 8 
Deze week op woensdag, donderdag en vrijdag gaan 
de kinderen van groep 8 op kamp bij kamplocatie  
W’tjewel in Eersel. Het is voor ons een nieuwe locatie, 
waar we voor het eerst naar toe gaan. We wensen de 
leerkrachten en de kinderen van groep 8 heel veel 
plezier deze dagen. 

Op deze dagen worden de kinderen van de groepen 7 
verdeeld over drie subgroepen. Op woensdag draaien 
juffrouw Sandra en Mieke en meester Kevin een 
groep; op dinsdag staan juffrouw Marjolijn en Jasmijn 
en meester Kevin voor de groep en op vrijdag juffrouw 
Silvia, Sandra en Huub/Ilse, ieder een dagdeel. In alle 
subgroepen wordt het normale programma gedraaid 
met hetzelfde onderwijsaanbod. 

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


 

 


