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Consulent 
Mijn naam is Rob Maes.                          
Ik werk als consulent bij Plein 013 en   
start in het schooljaar 2020-2021 als          
consulent op kindercampus Hazennest.        
In mijn functie als consulent zal ik     
samenwerken met de intern begeleiders 
Anke en Ilse en zal breed meekijken in 
de zorg. Dit in goede afstemming met de ouders en 
leerkrachten. Ik werk als consulent ook nog bij drie   
andere basisscholen binnen het samenwerkingsver-
band. Momenteel werk ik al 6 jaar als consulent op   
diverse scholen. Voorheen ben ik 29 jaar werkzaam 
geweest binnen het speciaal basisonderwijs als groeps-
leerkracht, remedial teacher, preventief ambulant bege-
leider en intern begeleider. Ik ben als consulent op 
maandag op school aanwezig. Naast Rob is Antoinette 
der Kinderen als consulent werkzaam op onze school. 
Zij was vorig schooljaar al verbonden aan onze school.  
Beide consulenten ondersteunen ons op het gebied van 
zorg; we zetten hun  expertise in om beleid te maken, 
maar  ze zullen ook , waar nodig en mogelijk, met kin-
deren werken op gebied van zorg. Dit gebeurt altijd in 
overleg met ouders. 

Ouderbijdrage 2020-2021 
Vanwege Corona zijn enkele activiteiten vorig school-
jaar niet doorgegaan. Ook de schoolreis hebben we om 
die reden moeten annuleren. Het betaalde bedrag is in 
kas gehouden. Dit betekent dat de Oudervereniging als 
ouderbijdrage voor komend schooljaar 2020-2021 een 
bijdrage vraagt van € 5,00 per kind.                            U 
krijgt hierover nog een apart schrijven met nadere uitleg 
en verzoek tot betaling. 

Jamie bevallen 
Op 5 juli is Jamie bevallen van een gezonde dochter. 
Ze heet Floor. Onze felicitaties en we wensen Jamie, 
Freek en Daan veel geluk met hun dochter en zusje, 
hun tweede wondertje, zoals ze het zelf verwoorden in 
hun geboortekaartje. We zien Jamie half november 
weer terug op school. 

Ziekmeldingen 
Als uw kind ziek is, dan kunt u dit doorgeven via de 
Tegel “ziek melden”. Wij willen u vragen om ook de 
reden van ziek zijn erbij te zetten. Wij moeten namelijk 
contact houden met de GGD over het aantal zieken 
met corona-achtige verschijnselen. Dankuwel.! 



 

 

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

Kennismakingsgesprekken 

Vergroening kleuterspeelplaats  

We mogen de kennismakingsgesprekken niet houden 
in de vorm, die we gewend zijn. We mogen grote 
groepen ouders niet binnen school ontvangen. We 
vinden het wel erg waardevol om uw kind (en u) te 
kennen en houden daarom de gesprekken op afstand 
via Microsoft Teams of telefonisch. Via Teams beeld-
bellen heeft duidelijk onze voorkeur om elkaar ook 
‘persoonlijk’ te kunnen zien en het gesprek te voeren. 
Vorige week heeft u een brief gekregen met uitleg 
over de gang van zaken en een vragenlijst om vooraf 
in te vullen met uw kind. U krijgt deze week de       
uitnodiging om in te schrijven. 
 

Info avonden 
We mogen nog steeds geen grote groepen ontvangen 
op school. Dat betekent dat de informatieavonden  of 
inloopochtend of -middag niet mogen doorgaan.      
We houden u zo goed mogelijk op de hoogte via onze 
app. In ieder cluster wordt nu gewerkt aan een info-
blad met daarin de belangrijkste informatie over data, 
afspraken binnen het cluster, etc. U kunt dat zo    
spoedig mogelijk        tegemoet zien.  Wilt u zelf de 
leerkracht spreken; doe dat dan buiten of maak een 
afspraak.  Na registratie van uw gegevens mag u de 
school binnen. Deze maatregel geldt voor individuele 

gevallen en niet voor grote groepen ouders, zoals we 
gewend zijn bij rapportgesprekken of infoavonden. 

We willen 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 binnenkort 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. We hebben uw hulp nodig: 
1. Zaterdag 3 oktober 2020 gaan we bezig met        
opruimwerk (slopen), opbreken tegels, etc.   
2. Zaterdag 10 oktober 2020 gaan we muurtjes  bou-
wen van plavuizen en graven, plaatsen van houten 
paaltjes. Leuk werk met snel resultaat; geeft            
voldoening.  
3. Zaterdag 17 oktober is de dag van planten van          
struiken, etc. 
We hebben iedere zaterdag ongeveer zes ouders 
nodig om samen met teamleden onder aansturing van 
Buroblad het werk te doen. Hebt u tijd en zin om ons te 
helpen, laat dat dan even weten via een mailtje naar:  

info.hazennest@tangent.nl   
met uw naam en op welke zaterdag u kunt. 
Wij hebben er zin in!  U ook ?   
Alvast veel dank namens onze kleuters. 

Toestemmingsformulieren 
Afgelopen week zijn de toestemmingsformulieren mee-
gegaan met de kinderen. In het kader van AVG moeten 
we uw toestemming vragen voor publicatie van foto’s 
en video’s van uw kind. Het andere formulier gaat over  
medicijngebruik op school en ons medisch handelen.  
We verzoeken u de     toestemmingsformulieren  uiter-
lijk vrijdag 4 september a.s. mee terug te geven naar 
school. Dank voor uw medewerking. 

Studiedag 7 september 
Op  maandag 7 september zijn alle groepen  vrij.       
De leerkrachten gaan kijken bij andere scholen, die al 
langer werken met heterogene groepen. We leren van 
hun adviezen, ervaringen en manier van organiseren. 
‘s Middags zijn we terug op school en delen inzichten 
om stappen te zetten in onze manier van werken met 
heterogene groepen.  

Sinds een paar jaar werken we in de groepen 4 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 koptele-
foon nodig. Vorig jaar hebben alle kinderen oordopjes 
gekregen van school, we zijn er echter achter gekomen 
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 ge-
bruik vies en vaak kapot. Daarom willen we u vragen 
om vanaf dit schooljaar zelf voor oordopjes of een kop-
telefoon 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.  

Oortjes voor chromebooks 

Schoolgids 
De nieuwe schoolgids voor schooljaar 2020-2021 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 kinder-
opvangorganisaties. Kortom alles over het reilen zeilen 
van onze school. 

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 !!!! 
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