
 

 

DO 01  

VR 02  

ZA 03 Vergroening speelplaats kleuters 
Aukje jarig 

ZO 04  

MA 05 Studiedag; alle groepen vrij 

DI 06  

WO 07 Mandy jarig 

DO 08 Marjolijn jarig 

VR 09  

ZA 10 Vergroening speelplaats kleuters 

ZO 11  

MA 12 Sanne jarig 

DI 13  

WO 14  

DO 15  

VR 16 Studiemiddag;  
alle groepen om 12.00 uur vrij 

ZA 17 Vergroening speelplaats kleuters 

ZO 18  

MA 19 Herfstvakantie 

DI 20  

WO 21  

DO 22  

VR 23  

ZA 24  

ZO 25  

MA 26 Nour jarig 

DI 27  

WO 28  

DO 29  

VR 30  

ZA 31  
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Try-out reminder  
Vanaf 28 september kunnen alle kinderen van groep    
3 t/m 8 weer inschrijven voor Try-Out Sports.             
Met Try-Out Sports kunnen zij een aantal weken een 
sport uitproberen voor slechts € 5,00. In de week van 
21 september zijn de flyers uitgedeeld. Inschrijven kon 
vanaf maandag 28 september t/m zondag 18 oktober 

via de website   www.tryouttilburg.nl                                                             
Je hebt dus nog even tijd om in te schrijven.                                                                  

Let op: in verband met Corona kan het zijn dat dit jaar 
een aantal sporten niet worden aangeboden!! 

Maandag 5 oktober zijn alle groepen vrij. De geplande 
studiedag van ons bestuur Tangent krijgt een andere 
invulling. De dag wordt ingevuld  op schoolniveau.   
Wat betekent dat voor kindercampus Hazennest?    
Alle leerkrachten zijn gewoon op school. We gaan ons 
verder buigen over de organisatie en het onderwijs in 
heterogene groepen. De clusters gaan met elkaar in 
gesprek en delen hun ervaringen, tips en tops. We 
gaan leren van elkaar. We merken dat we het kind   
beter en sneller zien. We zoeken naar de ‘ideale’     
organisatie, waarin we ruimte en tijd kunnen creëren 
om tegemoet te komen aan de individuele onderwijs- 
behoefte van het kind of groepje kinderen.               
Een boeiende uitdaging. 

Studiedag Tangent 5 oktober 

Studiemiddag 16 oktober 
Op vrijdag 16 oktober is er een studiemiddag.            
De kinderen zijn dan om 12.00 uur vrij. Het team heeft 
een opfrismoment over de Executieve functies.       
Drie medewerkers van Tjil! kinderopvang sluiten aan 
en zijn zo op de hoogte van de auto-metafoor; een  
eerste aanzet om dezelfde taal te spreken binnen de 
samenwerking en vorming van onze kindercampus in 
onderwijs en opvang. 



 

 

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

Kinderboekenweek 

Vergroening kleuterspeelplaats  

EN TOEN?  
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug 
in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, 
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. 
Lees spannende verhalen over ridders, verplaats 
je in    oorlogstijd of kom alles te weten over de 
Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om    
andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit 
het verleden door het lezen van boeken!  
De Kinderboekenweek start dit jaar op 30 september 
en sluit af op 11 oktober. In deze periode gaan wij er 
alles aan doen om de kinderen enthousiast te maken  
voor het lezen van gezellige, spannende, vrolijke   
boeken. In de week erop volgend gaan we de         
kinderen onderdompelen in verschillende tijdsperiodes 
door middel van boeken, activiteiten in de klas en een 
speurtocht door de school. In de groepen 1-2 mogen 
de kinderen tijdens deze periode een lievelingsboek 
mee naar school nemen. In de groepen 3 t/m 8 zal 
deze week een voorleeswedstrijd worden gehouden. 
Op vrijdag 9 oktober worden de winnaars bekend   
gemaakt. We geven voorleestips mee naar huis met 
de vraag hier thuis aandacht aan te schenken.     
Naast de activiteiten op school is er in de bibliotheek 
ook van alles te beleven, dit is zeker een bezoekje 
waard. Volg onderstaande link om te zien welke     
activiteiten de bibliotheek organiseert.                               

http://tilburg.com/agenda/en-toen-
kinderboekenweek-2020-bij-bibliotheek-
wagnerplein/ 

Wij wensen iedereen een fijne Kinderboekenweek. 

Stagiaires 
Vanaf 14 september zijn stagiaires van de PABO   
Tilburg gestart op onze school. Het is een ‘nest’  van 
acht studenten, die hun plek hebben in verschillende 
groepen en clusters door school. In groep 5/6 van Hei-
di en Judith staat Maartje. Zij is LIO student en dat 
betekent dat zij in het laatste jaar van de PABO zit en 
dus gaat afstuderen. In de loop van het jaar staat zij 
zelfstandig een periode voor de klas (onder begelei-
ding van de leerkrachten) en doet een afstudeeronder-
zoek voor school. De andere studenten komen op 
maandag en/of dinsdag en staan gedurende een half 
jaar in een groep. Daarna wisselen zij van groep, 
maar blijven (in principe) op onze campus. 

We gaan aan de slag om ook voor onze kleuters de 
speelplaats aan te pakken en te vergroenen. 
Het gebeurt weer onder leiding van BuroBlad.            
Zij starten vrijdag 2 oktober a.s. met uitzetten van de 
tekening, plaatsen van containers, paaltjes, bomen en 
planten en andere materialen.  In overleg met Buroblad 
hebben we weer drie zaterdagen gepland om samen 
met ouders en teamleden aan het werk te gaan.                    
Gedurende de drie werkweken sluiten we dit buitenter-
rein en spelen de kleuters op de grote speelplaats van 
school.  
Op zaterdag 3 en 10 oktober 2020 zijn we met negen 
personen (ouders en teamleden)  
 
Zaterdag 17 oktober is de dag van planten van          
struiken. Die dag kunnen we nog wel wat hulp         
gebruiken; er hebben zich nu vijf mensen (ouders 
en teamleden)  aangemeld. 
Hebt u toch nog tijd en zin om ons te helpen op       
zaterdag 17 oktober, laat dat dan even weten via een 

mailtje naar:  info.hazennest@tangent.nl   
 
Op donderdag 1 of vrijdag 2 oktober  worden er  
containers geplaatst op de parkeervakken ter hoogte 
van Vermeulenstraat 39. We zetten donderdag deze 
vakken af en verzoeken u hier geen auto te parkeren. 
 

Weektaak 
Vanaf volgende week worden de weektaken per groep 
op  MS Teams gezet. Uw kind kan inloggen en zo de 
weektaak inzien. We doen dit op verzoek van ouders, 
die graag willen volgen waar hun kind mee bezig is en 
(vooruitkijkend) voor kinderen die om corona-redenen 
thuis zijn. 

Parkeren 
We merken dat het wegbrengen van de kinderen        
‘s morgens goed gaat. Het ophalen in de middag is 
onveilig. Er is sprake van haast; er wordt hard gereden 
op de zoen - en zoef zone; als kinderen willen overste-
ken, moeten ze lang wachten. We verzoeken u met 
klem om aandacht voor deze situatie. Voorkomen is 
beter dan genezen.                                                                 
Als u wilt wegrijden met de auto, doe dan rustig en kijk 
goed waar kinderen lopen of willen oversteken. Haast 
veroorzaakt ongelukken, zeker in het verkeer !!!! 

Afgelopen maandag zijn de corona-maatregelen in een 
persconferentie weer aangescherpt. Er werd weer na-
drukkelijk gewezen op de 1,5 meter afstand houden van 
(groepen) kinderen en leerkrachten. We merken op het 
grasveld dat ouders door groepen kinderen lopen en 
verzoeken u dus vriendelijk om even om te lopen en zo 
de gepaste afstand te bewaken. Verder blijven voor de 
scholen de huidige maatregelen gehandhaafd; dus met 
registratieplicht.  

Corona 

Wegbrengen en ophalen kleuters 

Tijdens de genoemde werkzaamheden  is de speel-
plaats van de kleuters dicht. We denken twee tot drie 
weken. Dus vanaf vrijdag 2 oktober verzoeken we u de 
kleuters ‘s morgens af te zetten en ‘s middags op te 
halen bij de ingang van de peuterspeelplaats. (aan de 
andere kant van het gebouw).  Er is daar minder     
ruimte, dus mogen de kleuters zelf naar binnen lopen. 
Enkele leerkrachten vangen de kleuters buiten op en 
sturen ze door. De leerkracht is dan in het lokaal.         
De kleuters gaan deze periode buitenspelen  op de 
grote speelplaats.  
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