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Studie(mid)dag  

Bij de groepen 1/2 werken wij al jaren met overblijf-
krachten die in de groepen aanwezig zijn als de kin-
deren lunchen. Dit werkt heel prettig en de leer-
krach�en hebben op die manier hun half uur pauze 
waar ze recht op hebben. In de groepen 3 t/m 8 be-
staat de surveillance tijdens de lunch uit alle onder-
steunende collega’s + de leerkrachten zelf. De leer-
krachten gaan ook tijdens het buitenspelen zelf mee 
naar buiten. Wij vinden dit belangrijk voor de kin-
deren. Omdat we merken dat de pauzes voor de 
leerkrachten er steeds meer bij inschieten, zijn we 
aan het nadenken over een andere vorm van sur-
veillance. Wij zoeken daarvoor elke dag twee over-
blijfkrachten (ouders, opa’s/oma’s, enz.) die een uur 
per dag (11.45u-12.45u) beschikbaar zijn om bij een 
klas kinderen van cluster 3/4 toezicht te houden tij-
dens de lunch. Het eerste half uur bij één groep 3/4 
en het tweede half uur bij een andere groep 3/4. Er 
staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. We wil-
len hier graag zo snel mogelijk mee gaan starten. 
Heeft u interesse en tijd? U kunt zich opgeven voor 
(enkele) vaste dagen óf als oproepkracht. U kunt 
zich aanmelden of uw vragen stellen bij Saskia de 
Vocht; saskia.devocht@tangent.nl  

Herhaalde oproep: 
Overblijfkrachten groepen 3/4 

Op woensdag 2 november hebben we een studiemid-
dag. Alle groepen zijn dan om 12.00u vrij. 

We gaan dan met ons team verder praten over de soci-
aal-emotionele ontwikkeling in onze school en hoe han-
delen we als team hetzelfde bij afspraken en conse-
quenties. 

Op maandag 14  november hebben we weer een stu-
diedag die geheel in het teken staat van onze zorgcy-
clus. Clusters gaan samen weer een clusterfocusplan 
opstellen voor de komende onderwijsperiode. Zij bekij-
ken samen welke zaken (extra) aandacht moeten krij-
gen in hun onderwijs en hoe ze dat gaan doen. Daar-
naast bekijken ze samen welke kinderen welk aanbod 
nodig hebben, welke groep welke ondersteuning en RT. 



 

 

GGD 

Vanaf 17 oktober kunnen bewoners weer bij 3 wijkcen-

tra in Tilburg alleen op afspraak terecht voor een coro-

na herhaalprik.  

Op de flyer toegevoegd aan deze nieuwsbrief staan de 

data en tijden waarop bij de 3 wijkcentra de coronaprik 

in oktober wordt aangeboden, 

onder anderen bij MFA De Symfonie in Tilburg Noord. 

  
De afspraak kan online gemaakt worden 
via www.planjeprik.nl of telefonisch via 0800 7070 (of 
het nummer dat in de uitnodigingsbrief voor de herhaal-
prik staat). Neem identiteitsbewijs mee. Vaccinatie is 
gratis. 

Op woensdag 5 oktober stond de opening van de Kin-
derboekenweek op het programma. Het thema was dit 
jaar Gi-Ga Groen! Zoveel mogelijk in het groen ver-
kleed, hebben we gezongen en gedanst op het lied Gi
-Ga Groen van Kinderen voor Kinderen. Een paar 
meiden uit de bovenbouw durfden dit zelfs op het po-
dium met de microfoon erbij! 

De rest van de week hebben we ons vooral bezig ge-
houden met het vergroten van het leesplezier bij de 
kinderen. Zo heeft elk cluster nieuwe leesboeken uit 
mogen kiezen en hebben we een boeken speurtocht 
door de school gedaan. Natuurlijk kon ook de voor-
leeswedstrijd niet ontbreken! Na de voorrondes in de 
klas, stond op vrijdag 14 oktober de finale op het pro-
gramma. Sam (3/4),Roméo (5/6) en Mathijs (7/8) zijn 
onze voorleeskampioenen geworden. Het was een 
geslaagde week! 

Werkgroep KBW 

Meneer Huub komt vanaf deze week weer een aantal 
momenten op school om zijn werk weer op te bouwen. 
Het herstel verloopt goed, maar hij heeft nog wel tijd 
nodig voor het doen van oefeningen en het houden 
van rustmomenten. 

Juffrouw Anneloes is zwanger! Zij zal rond de carna-
valsvakantie met verlof gaan. Wij zijn al aan het na-
denken voor een goede invulling voor haar verlof. We 
zullen de ouders van haar groep hiervan op de hoogte 
houden. 

Clinics groep 7/8 
Alle kinderen van de groepen 7/8 volgen deze week 
tijdens schooltijd een clinic van het sporttraject :”Alleen 
Jij Bepaalt Wie Je Bent”. Voor de vakantie is hier op 
school ook een ouderavond over geweest. 

Het project is een voetbalproject waar alle kinderen 
van de groepen 7 en 8 aan mee mogen doen. 
Tijdens de trainingen na school bij sportclub Zigo 
wordt er naast het voetballen, vooral aandacht be-
steed aan samenwerken, samen leren, taalgebruik, 
gedrag en rekening met elkaar houden.  

Op deze manier bieden ze een veilige en positieve 
gestructureerde vrijetijdsbesteding en bieden ze steun 
bij de weg naar volwassenheid.   

De ouders/verzorgers van de groepen 7/8 hebben een 
aparte infobrief hierover ontvangen. 

Personeel 

Kinderboekenweek 

Ouderbijdrage 

Elk jaar vragen wij aan u een (vrijwillige) ouderbijdra-
ge. Met deze bijdrage kan de ouderverenging, in af-
stemming met de school, leuke activiteiten organise-
ren voor de kinderen van kindercampus Hazennest. 
Denk bijvoorbeeld aan: sinterklaas,  de afsluitdag, de 
kerstbijeenkomst, schoolfotograaf, enz. 

Deze bijdrage is vrijwillig. Vanaf augustus 2021 is wet-
telijk niet meer toegestaan om leerlingen uit te sluiten 
van deelname aan de extra activiteiten wanneer de 
vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald. Echter, 
zonder voldoende vrijwillige bijdrages kunnen wij geen 
of minder activiteiten organiseren vanwege gebrek 
aan voldoende budget.  

Daarom hopen wij toch op uw bijdrage te mogen 
rekenen. De ouderbijdrage is dit schooljaar €20,-. 

Naast deze vrijwillige bijdrage is er de bijdrage voor de 
schoolreis. Ook dit is een bedrag van €20,- 

Een bedrag van €40,- in totaal dus.  Er komt dit jaar 
geen betaallink, maar we willen u vragen om het be-
drag over te maken met vermelding van de naam en 
groep van uw kind(eren) . 

U krijgt hierover een aparte brief. 

Voortgangsgesprekken groepen 3 

In de week van maandag 28 november vinden weer 
de voortgangsgesprekken plaats voor de kinderen van 
de   groepen 3. De ‘herfstsignalering’ is een moment-
opname 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 uitnodi-
ging om zich in te schrijven voor deze tien-
minutengesprekken.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.planjeprik.nl%2F&data=05%7C01%7C%7Cbad0ff9e365c4845f9ae08daab95cd77%7Cf33d9f6bdc764f1881056bc0678b5cf0%7C0%7C0%7C638010957463380719%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMz


 

 



 

 


