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Sociale veiligheid is dit jaar een van de speerpunten 
voor onze school. Vorig jaar merkten we op via de audit, 
de monitor sociale veiligheid, de leerkrachten én de 
leerlingraad, dat er behoefte is aan een nieuwe impuls. 
Dit heeft eind vorig jaar al een start gekend en daarom 
kunnen we nu meteen in de groepen starten met ver-
nieuwde schoolafspraken.  

Deze zijn gevormd door het team in samenwerking met 
de leerlingraad en op een poster weergegeven. Deze 
poster zal u terugzien in de school en in alle groepen. 
Hierop is ook een afbeelding van de auto, bekend van 
de autometafoor, geplaatst, omdat al onze schoolaf-
spraken zijn gekoppeld aan executieve functies. Zo ver-
binden wij de afspraken aan ons handelen. Dit is een 
onderdeel van het hele proces voor de waarborging van 
een goed sociaal klimaat in de school. Hier hoort name-
lijk ook de keuze voor een nieuwe methode bij. Op dit 
moment zitten we nog midden in het keuzetraject. Wij 
houden u natuurlijk op de hoogte wanneer de keuze is 
gemaakt en hoe dat wij deze methode in ons onderwijs 
zullen wegzetten. Maar voor nu richten de leerkrachten 
en de leerlingen zich op het vormen van de groep, met 
de daarbij horende schoolafspraken. Zo gaan we samen 
goed van start!  

Vernieuwde schoolafspraken 



 

 

Overblijfouders 3-4 gezocht  

Op 26 september jongstleden heeft de MR vergaderd.          
De besproken punten kunt u vinden onder de tegel 
MR in  de schoolapp.   De volgende vergadering is 
gepland op dinsdag 22 november 2022.   
Indien u wilt aansluiten als toehoorder kunt u zich hier-
voor aanmelden door een mailtje te sturen naar: 
mr.hazennest@gmail.com   
 
 
 

MR vergadering 26-09-2022 

Zieke collega’s 
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 leerkrach-
ten hebben op die manier hun half uur pauze waar ze 
recht op hebben. In de groepen 3 t/m 8 bestaat de 
surveillance tijdens de lunch uit alle ondersteunende 
collega’s + de leerkrachten zelf. De leerkrachten gaan 
ook tijdens het buitenspelen zelf mee naar buiten. Wij 
vinden dit belangrijk voor de kinderen. Omdat we 
merken dat de pauzes voor de leerkrachten er steeds 
meer bij inschieten, zijn we aan het nadenken over 
een andere vorm van surveillance. 

Wij zoeken daarvoor elke dag twee overblijfkrachten 
(ouders, opa’s/oma’s, enz.) die een uur per dag 
(11.45u-12.45u) beschikbaar zijn om bij een klas kin-
deren van cluster 3/4 toezicht te houden tijdens 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 
willen hier graag na de herfstvakantie mee gaan star-
ten. 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 Plusklas 

In verband met personele bezettingen kan de plusklas 
helaas nog niet starten die schooljaar. De leerkracht 
zal zoveel mogelijk aansluiten op de onderwijsbehoef-
ten van de kinderen binnen de groep. Zodra er meer 
informatie is over de start van de plusklas, zullen we u 
informeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleiden in de school 

Beste ouders/verzorgers, 
Afgelopen week zijn de boekjes voor 
de Try Out Sports weer uitgedeeld aan alle kinderen 
van groep 3 t/m 8. 
Vanaf maandag 3 oktober kunt u uw kind inschrijven 
om kennis te maken met de nieuwe favoriete sport. 
  
Wat houden de Try Out Sports precies in? 
De  gemeente Tilburg wil bij zoveel mogelijk kinderen 
de sportdeelname bevorderen. 
Met een sportieve en gezonde leefstijl kun je niet 
vroeg genoeg beginnen. 
Daarom bieden wij de mogelijkheid aan om voor 5 eu-
ro een sport uit te proberen. 
Via de link hieronder vindt u het overzicht van alle ver-
enigingen die meedoen. Ook in het boekje wat uw kind 
heeft meegekregen, staat een greep uit de sporten. 
De vereniging bepaalt zelf hoeveel lessen er tijdens 
de Try Outs aangeboden worden. Dit kan variëren van 
1 tot wel 5x. Er kan maximaal voor 3 sporten inge-
schreven worden. 
Kijk snel op de site en schrijf uw kind snel in. Wees er 
snel bij, want de favoriete sporten zijn vaak snel 
vol. https://www.tryouttilburg.nl/ 

Try-out sports ? 

Juffrouw Mendy is weer regelmatig op school;           
ze is aan het opbouwen met ondersteunend werken in 
cluster 3-4.   
Meneer Ad is nog niet aan het werk op school; hij 
volgt oefen– en fysiotherapie en  werkt zo aan zijn 
herstel.  
Mijnheer Huub is afgelopen week geopereerd aan zijn 
knie. De operatie is goed verlopen en de komende 
weken werkt hij aan zijn herstel. Saskia  neemt de   
taken van Huub over en is aanspreekpunt.  
Juffrouw Carla is weer volledig werkzaam. 

Ook dit jaar is onze school opleidingsschool en zorgen 
wij dat onze collega's van de toekomst alle kansen 
krijgen zich als leerkracht te ontwikkelen en het onder-
wijs te ontdekken.   
Dit doen wij in samenwerking met de PABO Tilburg. In 
september zijn er van de voltijd- en deeltijdopleiding 
van de PABO 9 studenten op onze school gestart. Zij 
zullen als "onderwijsnest" in onze school fungeren. 
Voornamelijk binnen de stagegroep, maar ze mogen 
natuurlijk ook in andere groepen informatie halen of bij 
onze vakdocenten meekijken.   
 
De stagiaires staan op dit moment in de volgende 
groepen ingedeeld: 
Narges in groep 1/2 bij juf Petra 
Moos in groep 1/2 bij juf Byanca 
Oemniah in groep 3/4 bij juf Marjolijn, 
Milou in groep 3/4 bij juf Manon 
Cindy in groep 5/6 bij meneer Mitchel 
Lisa in groep 5/6 bij meneer Kevin 
Maartje in groep 5/6 bij juf Manon 
Dinalienne in groep 7/8 bij juf Mieke 
Caitlin in groep 7/8 bij juf Silvia 
 
We wensen ze heel veel leerplezier dit schooljaar. 
Mocht u nog vragen hebben over het opleiden in 
school, kunt u altijd terecht bij Carlijn Verhoeven onze 
basisschoolcoach. 

 

https://www.tryouttilburg.nl/


 

 

Woensdag 5 oktober start de kinderboekenweek weer. 
Dit jaar is het thema: Gi Ga Groen! 
Woensdagochtend willen we deze week dan ook 
graag feestelijk openen met het thema liedje van Kin-
deren voor Kinderen, gelijk om half 9. U bent van har-
te welkom om bij de opening te komen kijken. Deze 
vindt plaats op het schoolplein. U kunt dan plaats ne-
men achter de hekken. 
 
De kinderen krijgen heel de kinderboekenweek extra 
aanbod en activiteiten om het leesplezier te bevorde-
ren. Leuk als u hier thuis ook wat aandacht aan wilt 
besteden, lees een boek of ga lekker de natuur in. 
 
We hopen u woensdagochtend te zien bij de opening! 

In de bibliotheek zijn ook allerlei activiteiten in het the-
ma van de kinderboekenweek. Kijkt u eens op de 
website: Kinderboekenweek 2021 (bibliotheekmb.nl)  

Kinderboekenweek Oordopjes/koptelefoon 
Sinds een paar jaar werken we in de groepen 3 t/m 8 
met Chromebooks. Deze worden gebruikt voor reke-
nen, maar ook steeds meer voor andere vakgebieden. 
De kinderen hebben daarom oordopjes of een kopte-
lefoon nodig.  

Een aantal jaar geleden hebben alle kinderen oordop-
jes gekregen van school, we zijn er echter achter ge-
komen dat niet alle kinderen deze oordopjes prettig 
vinden. Voor sommige kinderen waren ze te groot, 
voor andere te klein. Er zijn ook kinderen die liever 
een koptelefoon gebruiken. Daarnaast zijn de oortjes 
na een jaar gebruik vies en vaak kapot.  
Daarom willen we u vragen om net als vorige school-
jaren zelf voor oordopjes of een koptelefoon te zor-
gen. De kinderen mogen deze in hun eigen laatje be-
waren en zijn alleen voor persoonlijk gebruik. Het is 
niet de bedoeling dat de kinderen draadloze oortjes of 
koptelefoons gaan gebruiken. 

Net als vorig jaar doen we mee met de textielactie van 
gemeente Tilburg. Hiermee kunnen we gedurende het 
jaar zoveel mogelijk textiel inzamelen. Dus gebruikt 
textiel: Neem het mee en gooi het in de draadkar die 
bij het leerplein staat. Hij staat er het hele jaar! 

Wat is textiel? Denk hierbij aan bijvoorbeeld kleding, 
riemen, schoenen, gordijnen en beddengoed. Wat 
gebeurt ermee?  Bruikbare kleding en schoeisel wordt 
verkocht als tweedehandskleding in arme landen. Een 
deel van het textiel dat niet meer bruikbaar wordt ge-
recycled tot grondstof voor textiel-materialen, bijvoor-
beeld garens voor het maken van nieuwe kleding, 
maar ook voor vloerbedekking, dekens en vilt voor 
geluidsisolatie. Van kapotte kleding worden ook poets-
doeken en isolatiemateriaal gemaakt.   Wat mag niet 
in de textielcontainer? Vloerbedekking (mag bij grof 
huisvuil), zwaar vervuilde kleding (olie-, verfvlekken of 
nat) mag bij restafval. 

Kledingcontainer Verkeer rondom de school 
Het wordt buiten weer kouder en natter en we merken 
dat steeds meer kinderen weer vaker met de auto 
naar school worden gebracht. 

Dit brengt meer drukte met zich mee rondom de 
school. We zien dat dit meer onveilige situaties met 
zich meebrengt; auto’s stoppen naast geparkeerde 
auto’s en laten kinderen uitstappen waar andere au-
to’s willen passeren; er wordt dubbel geparkeerd; er is 
sprake van haast; er wordt hard gereden op de zoen - 
en zoef zone. 

We willen u verzoeken om aandacht te hebben voor 
deze situatie en te parkeren in de parkeervakken, niet 
dubbel te parkeren, uw kinderen in– en uit te laten 
stappen op de zoen– en zoef zone, uw snelheid aan 
te passen en goed te kijken waar kinderen lopen, fiet-
sen of willen oversteken. 

Dankuwel voor uw medewerking om het voor uw kind
(eren) en alle andere kinderen van onze school veilig 
te houden! 

Wilt u er daarnaast ook weer alert op zijn om niet voor 
de opritten van de drive-in woningen aan de vermeu-
lenstraat te parkeren, zodat deze bewoners gewoon in
– en uit kunnen rijden. Dankuwel. 

Fietsen bij de hoofdingang 
Sinds de kinderen zelf mogen kiezen door welke in-
gang ze de school binnen komen, zien we het aantal 
geparkeerde fietsen bij de hoofdingang van de school 
groeien. We begrijpen dat dit het meest dichtbij is voor 
de kinderen die aan die kant van de school wonen, 
maar we merken ook dat er steeds meer fietsen op 
het pad naar de ingang van de school komen te staan. 

We willen iedereen vragen om de fietsen te parkeren 
aan de achterkant van de school. Daar zijn ook de 
meeste beugels om de fietsen aan vast te zetten. De 
kinderen kunnen dan aan die kant de school ook bin-
nengaan.  

https://www.bibliotheekmb.nl/kinderboekenweek.html


 

 

Verslag studiedagen 15 & 16 september 
Afgelopen 15 en 16 september hebben wij met het team twee studiedagen gehad. In deze nieuwsbrief willen wij u 
graag informeren over de inhoud van deze studiedagen en waar we als school mee bezig zijn. 

Op donderdag 15 september hebben we de ochtend besteed aan uitleg over IEP het nieuwe leerlingvolgsys-
teem waar we mee gaan werken. U heeft daar inmiddels ook een brief over gekregen met meer informatie. Het 
IEP leerlingvolgsysteem komt in plaats van de CITO toetsen die wij twee keer per jaar afnamen.                                     
In de middag van deze dag zijn wij bezig geweest met Snappet. We hebben afspraken over lesopbouw, analyse 
en rapportage geborgd en hebben het gebruik van doelenboekjes besproken. 

Op vrijdag 16 september hebben we in de ochtend een teamscholing gehad van ParnasSys. Dit is het nieuwe 
administratiesysteem waar we binnen heel Tangent mee gaan werken. Dit komt in plaats van Esis. In het admini-
stratiesysteem staan de gegevens van uw kinderen, maar borgen we daarin bestanden, absenten, toetsresulta-
ten, gespreksverslagen, enz.                                                                                                                                         
Tijdens de middag hebben we met het team onze visie op een portfolio besproken. Ons onderwijs is in de laatste 
jaren veranderd en wij merken dat ons huidige rapport niet meer volledig voldoet in de verslaglegging van ons 
onderwijs. Wij werken in ons onderwijs steeds meer vanuit doelen en onderwijsbehoefte van het kind. Wij kunnen 
dit steeds minder goed kwijt in alleen een beoordeling met punten. Wij zijn dus aan het zoeken naar een andere 
manier van verslaglegging van de voortgang van uw kind(eren). Dit jaar is een overgangsjaar. Het kan dus zijn 
dat u dit jaar een ander soort (tussen)rapport van uw kind(eren) te zien krijgt. Wij zullen u hiervan op de hoogte 
houden. 

Gratis schaatsen 

Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd 
op hoofdluis. Dit om eventueel een uitbraak binnen 
school te voorkomen. Alle groepen hebben inmiddels 
een klassenouder, maar niet alle groepen hebben al 
een luizenouder. Mocht u dit willen doen, wilt u dit dan 
aangeven bij de leerkracht van uw kind(eren). U wordt 
dan gevraagd in de week na elke vakantie de kinderen 
uit de groep te controleren. 

 

Luizenouders 


