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Nieuwsbrief november 2021
Terugblik Kinderboekenweek
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Studiedagen 22 en 23 november

Voortgangsgesprekken groepen 3
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De Kinderboekenweek van dit jaar had als thema:
‘Worden wat je wil’.
De opening vond per cluster plaats in de aula.
Alle leerkrachten hadden zich verkleed in een
beroep. Wat was dit een gezellige ochtend! Van
Voice of books tot raadsels oplossen. Deze periode
hebben we meer geleerd over verschillende
beroepen. Dit hebben we gedaan op allerlei
manieren. Van een speurtocht in de onderbouw tot
een Kahoot quiz in cluster 5-6 en 7-8! Maar vooral
het leesplezier stond centraal in de klassen. We
hebben kennis gemaakt met verschillende soorten
boeken.
Tot slot waren er veel leerlingen enthousiast
geworden voor de voorleeswedstrijd van
‘Kindercampus Hazennest’. Wij zijn trots op alle
leerlingen die hebben deelgenomen aan deze voorleeswedstrijd zowel in de klas als bij de spannende
finale.
We willen Tuur uit groep 3-4 D, Siénna uit groep
5-6A en Vic uit groep 7-8 B, feliciteren met het
winnen van de enige echte voorleeswedstrijd van
‘Kindercampus Hazennest’.

Op maandag 22 november gaan de leerkrachten van
de clusters 3-4, 5-6 en 7-8 verder met de leerlijn van
rekenen. Binnen Snappet richten we de leerlijnen in
naar onze eigen inzichten (onder begeleiding van
een externe expert en in overleg met Snappet) op
leerdoelen vanuit de reken-domeinen; één of enkele
doelen per week/periode, meerdere doelen samenpakken, meer tijd per doel/onderdeel om nog meer
succeservaring en zelfvertrouwen te bewerkstelligen
bij het kind.
Op dinsdag 23 november geven we een vervolg aan
onze nieuwe zorgstructuur en gaan voor de nieuwe
periode van tien weken nadenken over de juiste extra
zorg. Welke groepen vragen meer zorg en moeten
dus meer ondersteuning hebben: extra handen in de
groep, RT en executieve functies of anderen aanpak/instructies door leerkrachten. Een boeiend proces
van onderwijs wat we zelf vorm geven.

T. 013 - 5470016

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

MR kindercampus Hazennest

Parkeren

Op 4 oktober 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 30
november 2021. 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 in onze app.

Vanaf de Verhulstlaan staat bij het begin van onze
parkeerplaatsen een bord eenrichtingsweg. Het is dus
nooit de bedoeling om op ons parkeerterrein te keren
en terug te rijden naar de Verhulstlaan. Op ons parkeerterrein komen auto’s, fietsers en voetgangers op
één plek samen. Dit is onveilig. Het keren van auto’s
en terugrijden vergoot enorm deze onveiligheid en we
verzoeken u dringend dit niet te doen. Volg de richting
langs de school naar de Vermeulenstraat en zoek
daar de terugweg naar uw bestemming. We zijn opnieuw in gesprek met politie en gemeente om een
bord ‘VERBODEN IN TE RIJDEN’ te laten plaatsen,
zodat de situatie en regels duidelijker worden. Alvast
dank voor uw medewerking.

Traktatie op school
We merken dat de traktaties van jarige kinderen op
school weer steeds groter worden. We zien grote
zakken snoep voorbij komen, zelfs aangevuld met
cadeautjes voor elk kind. Het is altijd een feest als
kinderen mogen trakteren, maar wij willen u vragen
om de kinderen een traktatie mee te geven die binnen
de perken blijft. Geen overdadige bakken met snoep
en geen cadeautjes. Denkt u ook eens aan een
gezonde of creatieve traktatie. U kunt dit nalezen in
onze schoolgids op onze website.

Ouderbijdrage
Een deel van de ouders hebben de ouderbijdrage (en
de bijdrage voor het schoolreisje) al betaald. Dat is
fijn! Door het betalen van de ouderbijdrage kan de
oudervereniging heel veel leuke activiteiten mogelijk
maken! We hopen dan ook dat alle ouders de
kinderen deze activiteiten gunnen en dus de ouderbijdrage betalen. Mocht u nog niet betaald hebben, dan
kunt u dat doen via de link in de mail die eerder is
verstuurd of u kunt het overmaken op
rekeningnummer: NL21 INGB0003 8978 78
t.n.v. ouderraad b.s. d’n Hazennest.
Vermeld u dan even de naam en groep van uw kind
erbij. Dank u wel.

Honden bij school
We merken dat er steeds meer honden meegenomen
worden bij het naar school gaan of van school halen
van de kinderen. Dat is natuurlijk gezellig voor de
hond en uw kind, maar we zien dat er steeds meer
hondenbaasjes met hun hond voor of dichtbij de
ingang van de school en de hekjes gaan staan. Er zijn
kinderen die bang zijn voor honden en daardoor
minder goed naar binnen of naar buiten durven te
lopen. Mocht u uw hond meenemen, wilt u dan op
afstand van de ingangen en looproutes gaan staan
aub. Op die manier kan iedereen op een fijne manier
in en uit de school gaan.

Juf Aukje en meester Kevin
Op 1 oktober jongstleden is Aukje de Jong uit dienst
getreden bij Tangent, ons bestuur. We hebben Aukje
altijd kunnen vervangen gedurende de periode dat ze
ziek was. In de lunchpauze van de studiedag op 22
november nemen we in het team afscheid en danken
we haar voor haar inzet en meedenken op onze
school. Per 1 oktober ontstond er dus een vacature.
Dit was al bekend en al voor de zomervakantie hebben we een nieuwe leerkracht gevonden. Deze had
echter een wettelijke opzegtermijn van drie maanden.
Maar na de herfstvakantie komt Kevin Meijers ons
team versterken en gaat werken samen met juffrouw
Nicolle in groep 5-6A. We wensen hem veel succes en
plezier en hopen dat hij zich snel thuis voelt op onze
school.

Conciërge
Zoals u al weet is Ad, onze conciërge,
al geruime tijd ziek. Hij heeft corona
gehad en is opgenomen op de IC aan
de beademing. Het gaat nu gelukkig
iets beter met hem. We verwachten
echter niet, dat hij op korte termijn weer terug is op
school en zijn werk blijft liggen. We hebben daarom
een vervanger gevonden in de persoon van
Rob Dingemans. Hij start volgende week en is vier
dagen (donderdag niet) aan het werk op onze school
als invaller voor Ad. We wensen hem veel succes en
plezier op zijn nieuwe werkplek.

Voortgangsgesprekken groepen 3
Op woensdag 24 november vinden weer de voortgangsgesprekken plaats voor de kinderen van de
groepen 3. De ‘herfstsignalering’ is een momentopname om te kijken hoe ver de kinderen zijn in hun
leesproces. De leerkrachten bespreken graag hoe de
voortgang is; dit geldt ook voor rekenen en spelling.
U krijgt geen rapport, maar bent wel op de hoogte van
de ontwikkeling en groei van uw kind. De ouders van de
kinderen uit de groepen 3 krijgen nog een uitnodiging
om zich in te schrijven voor deze tienminutengesprekken.

Twee vacatures MR
Vanaf eind schooljaar 2021-2022 is in de
medezeggenschapsraad (MR) van onze school
plaats voor twee nieuwe leden van de
oudergeleding. De MR is op zoek naar twee
gemotiveerde ouders die zich beschikbaar wil
stellen voor deze vacature. Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad.
De MR praat mee over allerlei onderwerpen die
met onze school en het onderwijs te maken
hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van
het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en
de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee
dus iets anders dan de oudervereniging, die het
team ondersteuning biedt bij het organiseren van
allerhande activiteiten op de school. De leden
van de MR worden voor een periode van drie jaar
gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.
Bij ons op school bestaat de MR uit vier ouders
en vier personeelsleden. Binnen de oudergeleding van de MR komen er twee plaatsen
beschikbaar.
Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de
organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur
of de directie moeten nemen zijn ze verplicht
eerst de ouders en het personeel te raadplegen.
Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in
de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Er zijn verschillende soorten beslissingen:
· MR geeft eerst advies;
· MR moet instemming geven;
· MR wordt door de schoolleiding (alleen)
geïnformeerd.
Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is
voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op
over de achtergrond van de school van uw kind
(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring
op met het bedenken van beleid inclusief de
hobbels die opdoemen wanneer dat wordt
uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis
op dit terrein toe.
MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel
over de regels en praktijk van medezeggenschap
kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk
profijt hebben van extra training en vaardigheden.

Los van het feit dat de MR-vergadering een
officiële aangelegenheid en we serieuze topics
bespreken, wordt er ook veel gelachen en vindt u
verbinding met gelijkgestemden. U krijgt op een
interessante manier een inkijkje in het reilen en
zeilen van de school van uw kinderen.
Wat vragen wij van u?
· Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
· Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden
van vergaderingen (lezen van stukken);
· Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen
(ongeveer 6x per schooljaar);
· Een kritische én open houding.
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk 30 januari 2022 per mail een
korte tekst (ca 10 regels) naar
carlijn.verhoeven@tangent.nl waarin u zich
presenteert.
Indien na 30 januari 2022 blijkt dat er meer
kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal
er na 1 februari 2022 een verkiezing zijn waarbij
alle ouders een stem kunnen uitbrengen op hun
kandidaat. Een definitieve datum zullen wij u
vooraf mededelen.
Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten,
voordat u besluit zich kandidaat te stellen?
Neem dan contact op met Peggy van Tilborg,
Mardet de Kort, Jojanneke van der Kaa of
Chantal van Soelen uit de oudergeleding van de
MR.
Peggy van Tilborg, moeder van Lisa (groep 8)
aftredend i.v.m. uitstroom kind
Mardet de Kort, moeder van Michael (groep 8)
aftredend i.v.m. uitstroom kind
Jojanneke van der Kaa, moeder van Abby
(groep 5)
Chantal van Soelen, moeder van Thijs (groep 7)
aftredend en niet herkiesbaar
Edith van Beurden, moeder van Vic (groep 7) als
vaste toehoorder stroomt automatisch in als MR
lid voor één van de aftredende MR leden.
Wij rekenen op u, u bent als ouder toch
betrokken bij de toekomst van uw kinderen?

