
 

 

DO 01  

VR 02  

ZA 03  

ZO 04  

MA 05 Start schooljaar 

DI 06 Nieuwe kleuters 

WO 07  

DO 08  

VR 09  

ZA 10  

ZO 11  

MA 12 Maartje en Mitchel jarig 

DI 13  

WO 14  

DO 15 Studiedag; alle groepen hele dag vrij 

VR 16 Studiedag; alle groepen hele dag vrij 

ZA 17 Jamie jarig 

ZO 18  

MA 19 Kennismakingsgesprekken 

DI 20  

WO 21  

DO 22  

VR 23  

ZA 24  

ZO 25  

MA 26  

DI 27 Carlijn jarig 

WO 28  

DO 29  

VR 30  
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Buurtgezin 
Buurtgezinnen – Opvoeden doen we samen!             
Herkent u dat? Soms zit alles tegen. Problemen stapelen 
zich op in uw gezin en worden steeds zwaarder. Er hoeft 
dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan 
lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en 
aandacht aan de kinderen te besteden. Moedig als u dan 
om hulp durft te vragen.                                                    
Wat is Buurtgezinnen?                                                    
Buurtgezinnen is een nieuw initiatief in de gemeente  
Tilburg. Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, 
koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen      
gebruiken (vraaggezinnen) aan een stabiel gezin in de 
buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra  
liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Dit      
voorkomt dat problemen verergerenen zorgt ervoor dat 
kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin.                              
Hoe werkt het?                                                                   
Vraag- en steungezin worden gekoppeld door de               
coördinator, Maaike Haan. Samen met haar worden er 
afspraken gemaakt over de steun. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend 
logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is bij            
iedere vraag en kind weer anders.                                                          
Door wie?                                                                              
Steun wordt gegeven door gezinnen die een gezin in hun 
buurt willen helpen. Dit kan een gezin met kinderen zijn, 
maar dat hoeft niet. Ook (groot)ouders met uitwonende 
kinderen en stellen zonder kinderen zijn van harte      
welkom. We vinden het wel heel belangrijk dat                 
steunouders ervaring hebben met kinderen.                            
Meer informatie en aanmelden ?                                               
Je leest er alles over op www.buurtgezinnen.nl of neem 
contact op met Maaike Haan - mobiel:  06 51312210                
- emailadres: maaike@buurtgezinnen.nl 

Het nieuwe schooljaar is begonnen; hopelijk heeft u  
allen genoten van een fijne, rustige zomervakantie. We 
horen om ons heen, dat de positieve besmettingen weer 
oplopen. We hopen ook dat we niet opnieuw te maken 
krijgen met verregaande maatregelen. We hebben er 
zin in en starten met goede moed.                                                                              
In de vakantie is ons administratiesysteem overgegaan 
van Esis naar ParnasSys. Deze mutatie is niet helemaal 
vlekkeloos verlopen, waardoor koppelingen niet goed 
overgezet zijn. We werken hard om dit in orde te krijgen.  

Nieuw schooljaar 



 

 

 Overblijfkrachten gezocht 

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 volgende vergadering is gepland op maandag 26 
september 2022.  Indien u wilt aansluiten als            
toehoorder kunt u zich hiervoor aanmelden door een 
mailtje te sturen naar: mr.hazennest@gmail.com   

MR vergadering 

Juffrouw Carla  is weer gestart met geven van muziek-
lessen. Zij zal dit geleidelijk aan uitbreiden en in alle 
groepen gaan lesgeven. Juffrouw Mendy gaat haar 
werkzaamheden op school weer rustig opbouwen;    
ze start met ondersteunend werken in cluster 3-4.  
Meneer Ad kan nog niet werken op school en is her-
stellend van zijn klachten.  
Mijnheer Huub loopt met een kruk. Hij wordt op 27 
september geopereerd en krijgt dan een knieprothese. 
Het herstel zal enige tijd duren. Saskia  neemt tijdelijk 
de taken van Huub over en is aanspreekpunt.  
 

Corona testen  

Zieke collega’s 

Voor cluster 1-2  zijn we op zoek naar                         
-  een vaste persoon voor de vrijdag en                       
-  oproepkrachten die incidenteel bij ziekte of uitval 
van de bestaande overblijfkrachten invallen.                     
Voor deze diensten kunnen we u vergoeden volgens 
de vrijwilligersvergoeding.  Als u belangstelling hebt, 
neem dan even contact op met een leerkracht      van 
cluster 1-2 of mail met info.hazennest@tangent.nl 

AVG / medisch handelen 
Deze week komen de toestemmingsformulieren met 
de kinderen mee naar huis. In het kader van AVG 
moeten we uw toestemming vragen voor publicatie 
van foto’s en video’s van uw kind. We vragen u tevens 
naar adresgegevens ter controle van onze               
administratie. Het andere formulier gaat over          
medicijngebruik op school en ons  medisch handelen.  
We verzoeken u de toestemmingsformulieren  uiterlijk 
vrijdag 16 september a.s. mee terug te geven naar 
school. Dank voor uw medewerking. 

Inloop  vanaf 8.20 uur 
Met ingang van het nieuwe schooljaar is de inloop 
vanaf 8.20 uur. De kinderen komen rustig het gebouw 
binnen en lopen naar hun lokaal. Dit kan makkelijk in 
(uiterlijk) tien minuten en het bevordert de rust. De 
leerkrachten ontvangen de kinderen in het lokaal. 

In de week van 19 september voeren we weer de 
kennismakingsgesprekken. We vinden het waardevol 
om uw kind en zijn/haar ouder(s) te ontmoeten en 
beter te leren kennen.  
Kinderen vanaf groep 5 zijn uitgenodigd om bij de 
kennismakingsgesprekken te zitten. Deze week krijgt 
u de uitnodiging om in te schrijven voor deze ge-
sprekken. 

Kennismakingsgesprekken 

Het komt voor dat een leerling een kapot Chromebook 
heeft. Vaak is dit een defect scherm of een andere 
beschadiging waardoor de Chromebook niet meer te 
gebruiken is en vervangen moet worden.                            
We gaan de kosten verhalen bij de (verzekering van 
de) ouders, als  
- er sprake is van opzet. 
- een leerling al eerder een kapotte Chromebook heeft 
gehad, waarbij de eerste keer geen sprake van opzet 
is geweest. 
 
Hoe te handelen; als er sprake is van opzet. 
De directie neemt contact op met ouders over de af-
handeling van de schade. 
 
Hoe te handelen; als er sprake is van een eerste 
(onopzettelijke) schade. 
- De leerkracht brengt ouders op de hoogte van de 
schade en geeft aan dat de schade genoteerd wordt. 
Mocht er later sprake zijn van een tweede 
(onopzettelijke) schade, dan wordt deze op (de              
verzekering van) de ouders verhaald. 
- De leerkracht geeft de naam van het kind, serienum-
mer en merk van de Chromebook door aan de ICT-
coördinator, deze houdt de administratie bij. 
Hoe te handelen; als er sprake is van een tweede 
(onopzettelijke) schade 
De directie neemt contact op met ouders over de af-
handeling van de schade. 

Chromebook kapot ? 

In de maand september biedt GGD Hart voor Brabant 

weer ‘coronaprik zonder afspraak’ aan in drie wijkcen-

tra in Tilburg.  Dit geldt zowel voor de herhaalprik, 

1
e
 boosterprik, als voor de 1e en 2e prik.                                   

Vaccinatie is gratis.                                                                          

Voor de herhaalprik moet je 60 jaar en ouder zijn, voor 

de boosterprik en de 1e en 2
e
 prik 12 jaar of ouder. 

Neem je identiteitsbewijs mee. 

Op de volgende bladzijde vind je de bijlagen. 

Heb je vragen over de coronavaccinatie? 
Kijk voor meer informatie op www.ggdhvb.nl/
prikkenzonderafspraak                                                                                   
Bel naar de GGD Hart voor Brabant: 088 368 7777                                     
Of kijk op www.vragenovercorona.nl 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fprikkenzonderafspraak&data=05%7C01%7C%7Cac964b17d98940fc2b0108da89c90099%7Cf33d9f6bdc764f1881056bc0678b5cf0%7C0%7C0%7C637973794419058966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwM
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fprikkenzonderafspraak&data=05%7C01%7C%7Cac964b17d98940fc2b0108da89c90099%7Cf33d9f6bdc764f1881056bc0678b5cf0%7C0%7C0%7C637973794419058966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwM
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vragenovercorona.nl%2F&data=05%7C01%7C%7Cac964b17d98940fc2b0108da89c90099%7Cf33d9f6bdc764f1881056bc0678b5cf0%7C0%7C0%7C637973794419058966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoi


 

 

De nieuwe schoolgids voor schooljaar 2022-2023 is 
geplaatst op onze website en op de school-app.          
In de schoolgids kunt u lezen over onze organisatie, 
data van vakantie en studiedagen, aanvragen van 
vrije dagen,  informatie van Oudervereniging, MR en 
kinderopvangorganisaties. Kortom alles over het     
reilen zeilen van onze school. 

Schoolgids 2022-2023 Trommel zonder rommel 
We kregen van de GGD het verzoek om dit bericht te 
delen: 
We hopen dat jullie heerlijk uitgerust zijn na een     
welverdiende vakantie. Een jaar waarin we weer    
gezien hebben hoe belangrijk gezondheid is.           
Het begin van het nieuwe schooljaar is een mooi   
moment om weer gezond van start te gaan!                         
Daarvoor hebben wij het boekje Trommel zonder 
Rommel ontwikkeld. 
Met Trommel zonder Rommel willen we ouders             
inspireren om hun kinderen een gezonde lunch en 
pauzehap mee te geven naar school. Of om thuis        
gezond te lunchen. Kinderen die gezond eten en     
drinken zitten lekkerder in hun vel, hebben meer       
energie en kunnen dus beter presteren op school. 
 Net als alle andere gemeenten in onze regio doen 
ook wij mee. De lunchtrommelboekjes worden vanaf 
het begin van het nieuwe schooljaar digitaal verstuurd 
aan ouders. Op enkele plekken in de stad worden de 
boekjes fysiek uitgedeeld. Denk aan bibliotheek en bij 
het consultatiebureau. 
Bekijk hier het boekje.    (Ctrl+klik) 
We hopen dat u de ouders van uw leerlingen                     
wilt inspireren door deze lunchtrommelboekjes te            
verspreiden. 
 

  

Onze IB hebben de volgende verdeling gemaakt wat 
betreft hun zorg voor de groep:                                           
Anke:                                                                           
groepen 1-2C (Byanca/Sanne) en 1-2E (Louisella/
Karen), groepen 3-4A (Marjolijn/Sandra) en 3-4B 
(Anneloes/Jamie), groepen 5-6B (Jasmijn) en     5-6D 
(Mitchel), groepen 7-8C (Jeske) en 7-8E (Heidi/Judith) 

Ilse:                                                                               
groepen 1-2A (Tonny) en 1-2B )Petra) en 1-2D 
(Elaine/Elise) , groepen 3-4C (Carlijn/Anne) en 3-4D 
(Manon/Maartje), groepen 5-6A (Kevin M) en 5-6C 
(Manon B), groepen 7-8A (Mieke/Lieke) en 7-8B 
(Joep) en 7-8D (Silvia) 

Verdeling IB over de groepen 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportintilburg.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3De61c74ca701412535ed2f1b78%26id%3Dec8066f789%26e%3Dd69d87ffb6&data=05%7C01%7C%7C99ffacb31b434fbcd36408da8b1e7f69%7Cf33d9f6bdc764f1881056

