
 

 

VR 01  

ZA 02  

ZO 03  

MA 04 Vergadering Medezeggenschapsraad 

DI 05 Studiedag Tangent;  
alle groepen hele dag vrij 

WO 06 Start Kinderboekenweek 

DO 07  

VR 08 Marjolijn jarig 

ZA 09  

ZO 10  

MA 11  

DI 12 Sanne jarig 

WO 13  

DO 14  

VR 15  

ZA 16  

ZO 17  

MA 18  

DI 19  

WO 20  

DO 21  

VR 22  

ZA 23  

ZO 24  

MA 25 Herfstvakantie 

DI 26 Nour jarig 

WO 27  

DO 28  

VR 29  

ZA 30  

ZO 31 Lieke jarig 

Nieuwsbrief  oktober 2021 

Oktober 2021   

VERMEULENSTRAAT 30    T. 013  - 5470016   info.hazennest@tangent.nl 

5012 HB TILBURG          www.hazennest.nl 

Try out sports 

Studiedag Tangent 

Voor alle kinderen uit 
groep 3 t/m 8  
Kies jouw favoriete sport !! 
Vanaf maandag 27 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 .                     
Meerdere sporten uitproberen mag! 
Flyer en website 
In de week van 20 september worden op school de   
Try-Out Sports flyers uitgedeeld.                                      
Alle belangrijke gegevens staan hierin vermeld.  
Inschrijven kan vanaf maandag 27 september t/m 
zondag 24 oktober via www.tryouttilburg.nl   
Direct ná aanmelding, ontvang  je per mail een            
inschrijfbevestiging.  
‘Het is natuurlijk geweldig om samen met een vriendje 
of vriendinnetje te gaan sporten. Ga samen achter de 
pc zitten en meld je om de beurt  aan voor dezelfde 
sport(en). Je kunt meteen zien of er nog plek is. Geen 
plaats, dan kun je een andere keuze maken. Samen 
sporten is toch veel leuker!’ 

Bericht van bestuur van Tangent:                              
‘Dinsdag 5 oktober is het Dag van de Leraar. Ook dit 
jaar is het de Tangentdag. Net als vorig jaar zijn de 
leerlingen deze dag vrij. Het programma dat vorig 
jaar helaas niet door kon gaan, kan dit jaar wel: alle 
samenwerkers van Tangent gaan die dag naar de 
Efteling!  In de ochtend starten we met een energiek 
welkom van onze voorzitter Marcel van den Hooven. 
Daarna is er een interactieve sessie door                 
Frans Goenee, inspiratiemanager bij de Efteling. 
Vanaf het einde van de ochtend beleven we een  
ontspannen dag in het park waarin ontmoeten en 
ont-moeten centraal staan.                                              
Samen zijn we sterk in de basis, elkaar weer kunnen 
ontmoeten is hier een groot onderdeel van.              
De samenwerkers verdienen een ontspannen dag 
waarin even niets moet, na het werk dat zij het              
afgelopen jaar voor onze leerlingen hebben verzet. 
Natuurlijk doen we alles veilig en geheel volgens de 
geldende richtlijnen. Wij wensen de leerlingen een 
fijne vrije dag toe’.  

http://www.tryouttilburg.nl


 

 

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

Stagiaires 

MR kindercampus Hazennest 
Op 5 juli jongstleden heeft de MR vergaderd.  Een 
korte samenvatting van de besproken     punten kunt u 
vinden onder de tegel MR in de schoolapp. De volgen-
de vergadering is gepland op maandag 4 oktober 
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. 

Nieuwe shirtjes 

Plusklas 

Vakleerkracht Bewegen 

Corona 

De oudervereniging en de 
school   hebben samen ge-
zorgd voor nieuwe sportte-
nues voor de sporttoernooi-
en. Ook zijn er hesjes besteld voor schoolreis,         
uitstapjes, enz. Op de foto’s zie je de nieuwe kleding. 

Plusklas  en onderwijs aan meer– en hoogbegaafde 
leerlingen: 
Dit jaar zullen we op een andere manier vorm gaan 
geven aan de plusklas.  
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen in de groep 
aanbod krijgen wat past bij hun niveau. Daarom gaan 
we meer investeren in de begeleiding van de leer-
krachten en leerlingen binnen de groep. 
Nicolle en Anke zullen binnen elk cluster gaan kijken 
waar de behoeften van de leerkrachten en leerlingen 
liggen en gaan hier mee aan de slag.  
De focus gaat dus vooral liggen op de begeleiding van 
de leerkrachten en leerlingen in de groep, waarbij  
ingezet gaat worden op compacting, verdieping en 
verrijking. Daarnaast bekijken we de mogelijkheid van 
een plusklas, waarin een aantal plusleerlingen één 
keer in de zoveel tijd bij elkaar komen en samen aan 
de slag gaan.  
Nicolle heeft pas na de herfstvakantie de ruimte en tijd 
om hiermee aan de slag te gaan. We kijken dan welke 
leerlingen in de plusgroep gaan meedraaien.  
We hopen jullie middels dit schrijven voldoende te 
hebben ingelicht. Mochten er nog vragen zijn, kunt u 
contact opnemen met Anke Beerens.                               
Zij is Intern begeleider en coördineert dit. 

Vanaf 20 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 3-4B van 
juffrouw Marjolijn en Sandra staat Anne. 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 begeleiding van de leerkrachten) en doet een 
afstudeeronderzoek voor school. De andere studenten 
komen op maandag en/of dinsdag en staan geduren-

de een half jaar in een groep. Daarna wisselen zij van 
groep, maar blijven (in principe) op onze campus. 

In het basisonderwijs vervalt het quarantaineadvies 
voor de hele klas bij een besmette leerling.             
Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in 
principe allemaal naar school. Eventueel geldt een 
uitzondering voor kinderen die in nauw contact zijn 
geweest in de privésfeer.  Het advies om je bij         
klachten te laten testen bij de GGD blijft gelden.        

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden is ver-
vallen. Wij zijn daar nog voorzichtig mee.                       
De huidige manier van wegbrengen en ophalen van 
de kinderen, ervaren we als prettig. Het bevordert de 
rust en het overzicht. We willen dit voorlopig zo hand-
haven. Wilt u de leerkracht spreken, maak dan even 
een afspraak voor na schooltijd.                                    
U bent van harte welkom. 

De GGD Hart voor Brabant 

heeft eind september een  

uitnodiging om de Kindmonitor 

in te vullen verstuurd naar ruim 35.000 ouders van 

kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit 

deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en 

woonomgeving van de kinderen.                                        

Heb je een uitnodiging ontvangen? Doe mee, jouw 

mening telt. Meer informatie en een kort filmpje kun je 

vinden op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant 

Kindmonitor 0 t/m 11 jaar 

Mijn naam is Kjeld Dijkstra,    
24 jaar oud en ik kom uit het 
mooie Gilze. Vanaf aankomend 
schooljaar ben ik op woensdag 
en vrijdag te vinden op kinder-
campus Hazennest, waar ik de 
gymlessen ga verzorgen in de 
groepen 3 tot en met 8.  Een 
energiek en positief    ingesteld 
persoon; dat is wie ik ben en 
wat ik wil overbrengen. Iemand die met veel passie en 
plezier te werk gaat en  persoonlijke ontwikkeling   
belangrijk vind zowel op  motorisch, cognitief als soci-
aal gebied. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met sport 
en  voeding, waar ik veelal te vinden ben in de fitness 
of op het voetbalveld. Verder vind ik naast zelf sporten 
het ook leuk om zoveel mogelijk diverse sporten te 
volgen, onder    andere fanatiek de Formule 1. Ik hoop 
jullie allemaal snel te ontmoeten, zodat jullie ook    
persoonlijk met mij kennis kunnen maken  

Conciërge Ad ziek 
Onze conciërge, Ad Meesters, is ziek thuis. Hij heeft 
Covid en is sinds afgelopen maandag opgenomen in 
het ziekenhuis. Hij wordt in coma gehouden en ligt 
aan de beademing. We wensen Ad en zijn familie veel 
sterkte en hopen op een spoedig  herstel en terug-
komst in zijn werk op onze school. 

http://www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant


 

 

Edith Damwijk de moeder van Vic uit groep 7-8 B 
heeft een schrijfwedstrijd gewonnen en haar verhaal 
komt in een boekenbundel. Hierover komt ze tijdens 
de Kinderboekenweek vertellen in de groepen 7/8.  
 
‘Daarnaast zijn er  twee middagen waarop ik in de  
bibliotheek ben om mijn boek te promoten en met kin-
deren een minischrijfworkshop ga doen.  
Ik ben jarenlang juf geweest en heb lezen, schrijven 
en boeken altijd heel tof gevonden. Twee jaar geleden 
ben ik bij het schrijfatelier Wagnerplein gekomen en 
echt gaan schrijven. Ik vind het zo leuk om te doen! 
Afgelopen maart besloot ik mee te doen aan een 
schrijfwedstrijd en ik won! Samen met 16 andere 
schrijvers kom ik in de Rommelzolder, een spannende 
boekenbundel vol verhalen voor kinderen vanaf 8 jaar. 
En deze komt uit op 6 oktober. Ik ben op woensdag    
6 oktober tussen 15.00u uur en 17.00 uur en op     
zaterdag 9 oktober tussen 12.00 uur en 14.00 uur in 
de bibliotheek op het Wagnerplein. Daar wil ik graag 
met jullie in gesprek over boeken, schrijven en natuur-
lijk lees ik een stukje voor. Als er voldoende interesse 
is, gaan we ook wat schrijfoefeningen doen. Je kunt 
daar de bundel ook bij me kopen voor € 14,95. Van 
ieder boek  gaat € 1,00  naar Kika. Ik hoop je te zien in 
de bibliotheek.’ 

Leesbevordering en KBW Koptelefoon / oortjes 

Sinds 16 augustus kunnen mensen zich gratis en  
zonder afspraak voor de eerste prik laten vaccineren 
tegen corona bij Willem II stadion in Tilburg. Omdat 
hier goed gebruik van is gemaakt, is dit aanbod      
verlengd t/m november 2021. In de bijlage vinden jullie 
een GGD flyer met alle data en tijden waarop mensen 
voor coronavaccinatie in oktober en november 2021 
naar Willem II stadion kunnen komen.                  
  Vaccineren kan alleen met meegenomen identiteits-
bewijs.                                                                                   
  Als je al een afspraak hebt gepland voor je eerste 
prik, dan kun je hier geen gebruik van maken.                   
  Een 2e prik wordt bij de grote GGD vaccinatie-
locaties alleen gegeven met een afspraak. 

Voor meer informatie over ‘coronavaccinatie zonder 
afspraak’ voor alle inwoners van de regio GGD Hart 
voor Brabant, zie: https://www.ggdhvb.nl/
prikkenzonderafspraak . Op deze webpagina staan 
ook de data voor vaccineren in Waalwijk t/m novem-
ber 2021.                                                                                                             
U vindt meer informatie op: https://www.ggdhvb.nl/
corona/coronavaccinaties  of bel naar de GGD Hart 
voor Brabant: 0900 364 64 64 

Zie volgende pagina’s voor vaccinatieprogramma  
Tilburg Noord en Willem ll-stadion. 

Vaccinatie 

Op woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. 
Het thema van dit jaar is: ‘Worden wat je wil’.          
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan 
komt, of je goed bent in rekenen of juist in tekenen, of 
je vier jaar bent of al tien jaar; ieder kind kan worden 
waar hij van droomt.  Kinderboeken zijn een                  
onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of 
te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2121 (en 
natuurlijk ook daarvoor en daarna) kun je alles worden 
wat je wil en alvast dromen over later. Het doel van de 
Kinderboekenweek is om het leesplezier bij leerlingen 
te bevorderen. Het is van belang dat leerlingen plezier 
hebben of krijgen in het lezen. Hiervoor is het           
belangrijk dat ze in aanraking komen met                     
verschillende soorten boeken en verhalen en dat het 
aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Het is 
van belang dat kinderen vertellen over de verhalen die 
ze lezen. Op deze manier kunnen kinderen onderling 
elkaar enthousiasmeren. In alle groepen staan allerlei 
activiteiten op stapel in het teken van leesbeleving en 
plezier in lezen. Wij wensen iedereen een fijne Kinder-
boekenweek. 

Kinderboekenweek  2021 

In de groepen 3 t/m 8 werken de kinderen met        
chromebooks. Om rustig en zelfstandig aan hun     
opdracht te werken, hebben de kinderen daarom    
oordopjes of een koptelefoon nodig.                           
We vragen u om zelf voor oordopjes of een koptele-
foon te zorgen. De kinderen mogen deze in hun eigen 
laatje bewaren en zijn alleen voor persoonlijk gebruik. 
We willen niet dat de  kinderen draadloze oortjes of 
koptelefoons  gaan  gebruiken.                                     
Dank voor uw medewerking. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fprikkenzonderafspraak&data=04%7C01%7Ch.duijkers%40ggdhvb.nl%7C5af9bb47f03141f4c39508d95d903734%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637643696238960434%7CUnknown%7CTWFpbG
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fprikkenzonderafspraak&data=04%7C01%7Ch.duijkers%40ggdhvb.nl%7C5af9bb47f03141f4c39508d95d903734%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637643696238960434%7CUnknown%7CTWFpbG
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcorona%2Fcoronavaccinaties&data=04%7C01%7Ch.duijkers%40ggdhvb.nl%7C5af9bb47f03141f4c39508d95d903734%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637643696238970430%7CUnknown%7CT
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcorona%2Fcoronavaccinaties&data=04%7C01%7Ch.duijkers%40ggdhvb.nl%7C5af9bb47f03141f4c39508d95d903734%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637643696238970430%7CUnknown%7CT


 

 

Vaccinatie  programma Loctie wijkcentrum Symfonie  Tilburg Noord 



 

 

Vaccinatie  programma Willem ll stadion Tilburg Zuid 


