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Nieuwsbrief november 2020
Studiedag 23 november
Start actie Kledinginzameling

Op maandag 23 november zijn alle groepen de
hel dag vrij. He team heeft een studiedag met als
onderwerp: het werken in clusters met heterogene
groepen. We gebruiken deze dag om met elkaar
te praten over de manier van werken in de
clusters, ervaringen en tips door te geven en van
elkaar te leren. Daarnaast gaan we praktisch
verder met doelstellingen per leerlijn opzetten en
nadenken over welke materialen we willen voor
verlengde instructie en inoefenen van leerstof.
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Einde actie Kledinginzameling

MR vergadering
Mieke vd B jarig

Media Masters groepen 7-8
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Heidi jarig

Studiedag; alle groepen hele dag vrij
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Silvia jarig

Rapportgesprekken groep 8

VERMEULENSTRAAT 30
5012 HB TILBURG

Tussen 5 en 13 november (de week van de
mediawijsheid) doen de groepen 7-8 mee aan
‘Mediamasters’. Deze wedstrijd bestaat uit vijf
speldagen. Elke speldag (MediaMissie) bestaat uit
een filmaflevering met klassikale vragen en
opdrachten op het digibord. Tijdens de
opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, media interpreteren en nemen zij het
eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij
met én van elkaar mediawijzer.
In de MediaMissies komen de volgende thema’s
aan bod: privacy, online pesten, cybercriminaliteit,
journalistiek, nepnieuws & desinformatie, games,
denken als een computer, sexting & grooming,
reclame, WhatsApp & sociale media, zoeken &
vinden, techniek & toekomst, beeldtaal,
fotograferen & vloggen en gezondheid.
We wensen de kinderen veel plezier en (media)
wijsheid.

T. 013 - 5470016

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

Actie Kledinginzameling

Leerlingenraad

In de week van 9 t/m 13 november staan er weer
textielcontainers bij de hoofdingang aan de
Vermeulenstraat. Kleding, riemen, schoenen,
gordijnen en beddengoed vallen onder textielafval.
Vloerbedekking of vervuilde kleding (met olie- of verfvlekken) horen bij het grofvuil en niet bij textielafval.
Het textiel wordt gesorteerd. Een deel wordt als
kleding verkocht en van het overige materiaal worden
de vezels hergebruikt voor bijvoorbeeld nieuwe kleding of dekens. Van kapotte kleding worden poetsdoeken en isolatiemateriaal gemaakt. Hergebruik is
goed voor het milieu. Elke kilo ingezameld textiel zorgt
voor 3,4 kilo minder CO2-uitstoot. We hopen weer op
veel spullen; het ruimt thuis lekker op, het is goed voor
het milieu en de school (Oudervereniging) krijgt hiermee extra geld in kas, wat ten goede komt aan de kinderen.

Ook dit jaar werken we met een Leerlingenraad.
Uit iedere groep 3-4, 5-6 en 7-8 is een leerling
gekozen, die in de Leerlingenraad zit. De raad heeft
een gesprek met de directie in een cyclus van
ongeveer 6-8 weken. Afgelopen 6 oktober is de eerste
bijeenkomst geweest en we hebben met de leerlingen
gepraat over de heterogene groepen. De leerlingen
geven aan prettig gestart te zijn; ze vinden
de manier van werken fijn:
- ze leren meer kinderen kennen;
- ze vinden het fijn ook van andere groep instructie te
horen,
- fijn zelfstandig met de weektaak te mogen werken
(keuzes);
- naar andere werkplekken.
Op 3 november is de volgende bijeenkomst; we pakken hetzelfde onderwerp op, want in de afgelopen
weken is hierover in de groepen met de andere kinderen gesproken. We zijn benieuwd naar wat daar uit
is gekomen.

Nieuw: de textielkar
Deze najaars textielactie 2020 is de laatste in de
huidige vorm !
De containers die nu werden ingezet voor de textielacties voldoen niet aan de Arbo-eisen. De gemeente
Tilburg heeft daarom besloten een ander inzamelmiddel in te zetten en de textielactie aan te passen.
Met ingang van 1 januari 2021 worden smalle textielkarren ingezet voorzien van een vrolijk bedrukte hoes
met bovenin een opening waar het textiel in gedeponeerd kan worden. Deze textielkar blijft het hele jaar op
school aanwezig. Als de textielkar vol zit, wordt deze
op afroep verwisseld voor een lege textielkar.
Dit betekent dus, dat u vanaf volgend jaar op ieder
moment kleding kunt afgeven of deponeren in de kledingkar op school. We zetten deze neer in de hal bij de
hoofdingang Vermeulenstraat.

Vergroende kleuterspeelplaats
Na tegenslagen vanwege Corona en nieuwe wetgeving
omtrent grondkeuringen, hebben we eindelijk de speelplaats van de kleuters kunnen aanpakken. In drie weken is er onder leiding van Buroblad hard gewerkt door
het hoveniersbedrijf, op drie zaterdagen geholpen door
enkele ouders en teamleden.
Het resultaat
mag er zijn: er is een ‘vergroende’ omgeving om
spelend met elkaar te bewegen op ontdekking uit te
gaan. Veel dank aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen; we zien nu al dat de kleuters op een andere
manier spelen en hun fantasie wordt geprikkeld. Mooi
om te zien.

Corona en mondkapje
We hebben gepraat over dragen van mondkapjes en
vinden het lastig om in het werken met de kinderen (in
de groep en de andere ruimtes binnen school)
mondkapjes te dragen. Als er collega’s zijn, die dat
wel willen dan respecteren we dat.
We laten alleen ouders/externen binnen als we het
belangrijk en urgent vinden. Als u dan de school
binnenkomt, vragen we u wel een mondkapje te
dragen.

Crew recreatie Symfonie
Weekend niks te doen? Dagje uit te duur?
Iedere zaterdag organiseert Crew Recreatie
leuke activiteiten in wijkcentrum de Symfonie,
Eilenbergstraat 250.
Ouders mogen blijven, maar ook later terug komen om
uw kind(eren) op te halen. Er wordt nadrukkelijk
gewerkt volgens de maatregelen van het RIVM, maar
dat mag de pret niet drukken. Ben jij ook benieuwd?
Kom een kijkje nemen.
Voor meer informatie: 06 33 43 78 13 of volg op
Facebook en Instagram.

Studiemiddag terugblik
De studiemiddag van vrijdag 16 oktober stond in het
teken van de Executieve functies. We kregen een
opfrismoment. Twee medewerkers van Tjil, die de
naschoolse opvang verzorgen op onze locatie, waren
hierbij aanwezig. We willen dezelfde taal spreken in de
omgang met de kinderen. In de komende periode gaan
we de functies opnieuw kort bespreken met de
kinderen. Het is gebleken dat in specifieke spellen de
functies goed aan bod komen en dus expliciet geoefend kunnen worden. Dit gebeurt onder begeleiding
van Ans Ramaut, expert op dit gebied.
Voor de komende periode plannen we oefenmomenten
in de groep in.
We zien meerwaarde in bewustwording en oefenen
van de executieve functies als voorwaarde voor goede
leerhouding en taakaanpak, maar hierdoor ook
emotionele balans bij opdrachten en omgang met
andere kinderen in de groep.

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

