
 

 

ZO 01  

MA 02 Kennismakingsgesprekken 

DI 03  

WO 04 Inloop avond groepen 1-2 

DO 05  

VR 06  

ZA 07  

ZO 08  

MA 09 Lianne jarig 

DI 10  

WO 11  

DO 12 Studiedag; alle groepen hele dag vrij 
Maartje jarig 

VR 13  

ZA 14  

ZO 15  

MA 16  

DI 17 Kamp groep 8       
Inloop avond groepen 5-6  
Jamie jarig 

WO 18 Kamp groep 8 

DO 19 Kamp groep 8 

VR 20 Groepen 8 hele dag vrij 

ZA 21  

ZO 22  

MA 23  

DI 24  

WO 25 Inloop avond groepen 3-4 

DO 26  

VR 27 Carlijn jarig 

ZA 28  

ZO 29  

MA 30  

Nieuwsbrief  september 2019 

September 2019  

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

5012 HB TILBURG          www.hazennest.nl 

RT en ondersteuning 
Bericht van de Intern Begeleiders (IB):                                     
Via deze weg willen we aangeven dat we komend     
schooljaar juffrouw Ilse als extra Intern Begeleider hebben 
kunnen toevoegen aan het zorgteam, waardoor er nu drie 
IB zijn op d’n Hazennest.                                                 
Anke is verantwoordelijk voor groepen 1-2-3.                          
Ilse is verantwoordelijk voor de leerlingen van groep 5.   
Engelbert is verantwoordelijk voor de groepen 4-6-7-8      

Een nieuw schooljaar houdt voor ons in dat we weer      
samen met de leerkrachten gaan kijken hoe we in de      
ondersteuningsbehoeftes en begeleiding van de kinderen 
kunnen voorzien. Dat kan op verschillende manieren:       
de reguliere activiteiten in de klas zoals individuele        
aanpassingen, extra verlengde instructies, inzet van      
ondersteunend personeel zit in onze normale cyclus van 
kindzorg. Voor sommige kinderen is er soms nog wat    
extra’s nodig in de vorm van wat ondersteuning buiten de 
groep. Wij hebben sinds vorig jaar 2 RT-ers op school 
(Marlieke en Lianne) en nog eens extra ondersteuning van 
voormalig Intern Begeleider Maud. Aan de hand van de 
laatste resultaten hebben we weer een indeling gemaakt 
en via deze weg willen we bekend maken dat we                
2 september 2019 (week 36) willen starten met de RT.   
Het kan zijn dat uw kind extra ondersteuning (naast de  
ondersteuning in de groep) heeft gekregen, maar zo      
gegroeid is dat we even willen kijken of het op eigen kracht 
ook zijn vorderingen kan maken. Dus het kan zijn dat uw 
kind die ondersteuning (even) niet meer nodig heeft of dat 
er (even) geen ruimte is terwijl hij/zij dat vorig jaar wel heeft 
gehad. Als leerlingen extra ondersteuning gaan krijgen in 
de vorm van RT laten we de leerkrachten contact opnemen 
met de ouders om hen te informeren (eventueel ook tijdens 
de kennismakingsgesprekken). Wanneer u vragen heeft 
over het wel/niet meedoen bij de RT kunt u contact        
opnemen met de leerkracht of Intern Begeleid(st)er.                                           

Met vriendelijke groet, 

Anke Beerens                                                                             
Ilse Matthijssen                                                                  
Engelbert Zoontjens 

Dinsdag 1 oktober  
is de inloop avond van de groepen 7-8 



 

 

INFORMATIE VAN ONZE OUDERVERENIGING OF MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VINDT U OP  
ONZE WEBSITE  WWW.HAZENNEST.NL          
AGENDA EN NOTULEN LIGGEN TER INZAGE BIJ DE VOORZITTER OF SECRETARIS 

Vervangingen  vorige maand Informatie avonden 

Studiedag 12 september 

We lopen er tegen aan, dat we soms werken met  
verouderde en dus foutieve gegevens. Gevolg hiervan 
kan zijn, dat u informatie mist. 
Er kunnen zich wijzigingen voordoen in uw  
privéomstandigheden, zoals: 
- adres, telefoonnummer, e-mail, 
- scheiding 
- allergie of andere ziekten 
We verzoeken u in alle gevallen de wijziging zo   
spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken via: 
info.hazennest@tangent.nl 
Op moment dat u uw kind inschrijft staan die  
gegevens in ons administratiesysteem. Hebben zich in 
de tussentijd wijzigingen voorgedaan, wilt u deze dan 
ook melden via bovengenoemd e-mail adres. 
 

Wijzigingen  

Hierbij weer een overzicht van onze vervangingen in 
de maand augustus. Zo krijgt u inzicht in het           
leerkrachtentekort wat bij iedere school speelt. 

Het ochtendprogramma gaat over scholing en inzicht 
in executieve functies. Het zijn vaardigheden om te 
komen tot leren. Niet zozeer over het ‘wat’, maar 
vooral het ‘hoe’. Het zijn voorwaarden om onze  
nieuwe onderwijsrichting, waarbij het kind medevorm-
gever van zijn leerproces wordt, vorm te geven. 
Het gaat over vaardigheden als plannen en organise-
ren van een taak, nieuwe informatie koppelen aan 
opgeslagen informatie en bewerken  om de taak te 
voltooien, initiatief nemen en taakgericht een op-
dracht verwerken, het vermogen om bij te stellen na 
monitoring van de prestaties of het gedrag. 
We hebben dit schooljaar drie van deze scholings-
momenten met oefenperioden in de praktijk.  
Wilt u meer weten over executieve functies,            
kijk dan op: 
https://www.youtube.com/watch?v=LSfN5AYNDoM 
 

Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben ‘oortjes’ 
gekregen. Omdat we werken met chromebooks is het 
prettig als ieder kind de geluiden via de eigen  
oordopjes binnen krijgt. Ze worden zo niet afgeleid en 
kunnen zich beter concentreren op de eigen opdracht. 
Gaan de ‘oortjes’ kapot of raken ze kwijt, dan zijn de 
kinderen zelf verantwoordelijk. We maken de afspraak 
dat ze dan zelf nieuwe oordopjes aanschaffen en  
gebruiken op school. 

Oortjes 

In de maand september zijn er de individuele kennis-
makingsgesprekken. Leerkrachten gaan in gesprek 
MET het kind om hem/haar beter te leren kennen en 
te horen wat het kind nodig heeft om te leren. Ouders 
zijn bij deze gesprekken en vullen aan. Naast deze 
gesprekken zijn er deze maand ook de inloop-
avonden in meerdere groepen. Kinderen laten hun 
ouders zien waar ze mee bezig zijn en op welke  
manier ze instructie krijgen en hoe ze oefenen of  
opdrachten uitvoeren. Een overzicht:  
We hopen veel ouders te zien op deze avonden van 
en met uw kind(eren).  

 

De groepen 8 zijn op 17-18-19 september op kamp. 
Op dinsdag is mijnheer Joep niet in de groep en op 
donderdag geldt dat voor juffrouw Jeske. Zij zijn dan 
naar het kampadres om de geplande activiteiten te 
realiseren. Wisselend zullen ook Huub, Saskia, Anke 
en Engelbert afwezig zijn om te ondersteunen bij het 
kamp. Op vrijdag 20 september zijn de kinderen van 
groep 8 vrij om even bij te komen van een inspannend 
kamp.    We wensen de kinderen en leerkrachten veel 
plezier en hopen dat het zonnig, maar in ieder geval 
droog is.  

Kamp groep 8 

1 langdurig zieke 
collega. 

Meerdere invallers Invaller in de groep en 
de ondersteuning 

3 collega’s in  re-
integratie traject. 

Meerdere invallers, 
maar niet voor alle 
dagen iemand kun-
nen vinden. 

Muzieklessen worden 
door de leerkracht zelf 
gegeven.  
Invallers in de groep en 
de ondersteuning. 

2 collega met zwan-
gerschapsverlof. 

Voor beide een 
langdurige invaller 
in de groep. 

 

0 zieke leerkrachten in 
augustus 

  

Inval overblijfouders gezocht 
Voor de kleutergroepen zijn we op 
zoek naar inval overblijfouders, die 
tijdens de lunchpauze van de  
leerkrachten, eten met de  
kleuters. Het gaat om een uur per 
dag van kwart voor twaalf tot kwart 
voor één. U bent dan een half uur in 
de ene en een half uur in de andere groep. Wilt  u 
meer informatie, neem dan  contact op met  Saskia de 
Vocht of Huub van Hal. 

Woensdag 4 september 2019 Groep 1-2 

Dinsdag 17 september 2019 Groep 5-6 

Woensdag 25 sept 2019 Groep 3-4 

Dinsdag 1 oktober 2019 Groep 7-8 

Honden op de speelplaats 
Wij willen u wijzen op de afspraak dat er geen hon-
den op de speelplaats mogen komen. Er zijn kin-
deren die bang en/of allergisch voor honden zijn.  
Wij danken u voor uw begrip. 

https://www.youtube.com/watch?v=LSfN5AYNDoM

