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DO 2  

VR 3  

ZA 4  

ZO 5  

MA 6 Eerste schooldag 

DI 7 Start nieuwe kleuters 

WO 8  
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VR 10  

ZA 11  

ZO 12 Maartje en Mitchel jarig 

MA 13  

DI 14  

WO 15  

DO 16  

VR 17 Jamie jarig 

ZA 18  

ZO 19  

MA 20 Week van de 
kennismakingsgesprekken 

DI 21  
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VR 24  
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ZO 26  

MA 27 Carlijn jarig 
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WO 29  
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Start nieuw schooljaar 

Begeleider Passend Onderwijs (BPO) 

Komend schooljaar hebben wij twee begeleiders pas-
send onderwijs aan onze school verbonden. Dit zijn 
Annelies de Hoop en Rabia Basci . Zij ondersteunen de 
school zoveel mogelijk bij kinderen die extra zorg nodig heb-
ben. In de bijlage stellen zij zich voor. 

Annelies de Hoop zal ook één dag in de week op onze school  
aanwezig zijn om ons te komen versterken  bij op het gebied 
van executieve functies. Dit traject zijn wij twee jaar geleden 
ingegaan en richt zich op ontwikkelen van vaardigheden bij 
kinderen. 

We staan weer aan het begin van een nieuw school-
jaar. Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een 
rustige en fijne vakantie en is iedereen klaar voor een 
frisse start op school. 

In deze nieuwsbrief vindt u mededelingen, informatie en 
(helaas) ook nog steeds een bericht over de maatrege-
len omtrent het coronavirus. 

Afgelopen week is er al weer hard gewerkt door het 
team om de klassenorganisatie in orde te maken om 
een goede start te maken met de kinderen.  

Ook hebben we op vrijdag 3 september een studiedag 
gehad waarin we de nieuwe zorgstructuur hebben be-
sproken en voor de komende periode hebben uitgezet. 
U kunt hierbij denken aan: de ondersteuning, RT, inzet 
extra leerkrachten in de klas, inzet van de instructies, 
samenwerken binnen de clusters, enz. 

Wij hebben heel erg veel zin in het nieuwe en hopelijk 
‘normale’ schooljaar en we zijn blij de kinderen en u 
aanstaande maandag weer te zien. 

Tot volgende week! 

Groet 

Huub & Saskia 



 

 

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

Ouderbijdrage 

In de week van 20 september voeren we weer de ken-
nismakingsgesprekken. We vinden het waardevol om 
uw kind en zijn/haar ouder(s) te ontmoeten en beter te 
leren kennen.  
We mogen nog geen grote groepen ouders binnen de 
school ontvangen, daarom houden we dezelfde af-
spraak aan als eind vorig schooljaar met de rapportge-
sprekken; We houden de kennismakingsgesprekken 
gewoon op school met één ouder en het kind. We hou-
den ons dan aan de 1,5m afstand. Alle kinderen vanaf 
groep 3 zijn uitgenodigd om bij de kennismakingsge-
sprekken te zitten. Deze week krijgt u de uitnodiging 
om in te schrijven voor deze gesprekken. 

Kennismakingsgesprekken 

Vanwege Corona-maatregelen is vorig schooljaar de 
schoolreis niet doorgegaan. Het bedrag is nog in kas. 
We vieren dit jaar ons uitgestelde 50-jarig bestaan.  
De schoolreis is onderdeel van dit programma en   
betekent een duurder uitstapje naar de Efteling. Daar-
om vragen we voor schooljaar 2021-2022 een kleine 
bijdrage voor de schoolreis van € 5,00 per kind. Voor 
betaling van schoolreis en ouderbijdrage krijgt u nog 
een apart schrijven met nadere uitleg.                           

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 naar: 
mr.hazennest@gmail.com  
of via de tegel van de MR. 

Vorig jaar zijn we overgestapt van twee keer per jaar 
meedoen aan de textielactie naar een permanente 
textielcontainer. Ook dit schooljaar staan de contai-
ners het hele jaar in de school. U kunt ze vinden in de 
hal van de school. Graag textiel inleveren in een plas-
tic zak. Het geld wat we hiermee krijgen vanuit de ge-
meente Tilburg komt ten goede aan activiteiten voor 
de kinderen. 

Weekend van het varken 

Schoolapp  

De schoolapp is overgezet en alle groepen er weer 
goed ingezet. In de schoolapp vindt u alle informatie 
van onze school; nieuwsbrieven, jaarkalender, MR, 
OR, berichten van de leerkracht, brieven, enz. Ook 
kunt u via de schoolapp uw kind ziek melden of verlof 
aanvragen. 

Mocht u problemen ondervinden met de schoolapp of 
u heeft daar vragen over, dan kunt u een mailtje stu-
ren naar:  

heidi.boomaars@tangent.nl  

Schoolgids 2021-2022 
De nieuwe schoolgids voor schooljaar 2021-2022 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. 

Toestemmingsformulieren 
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. Het andere formu-
lier gaat over  medicijngebruik op school en ons me-
disch handelen.  We verzoeken u de     toestemmings-
formulieren  uiterlijk vrijdag 17 september a.s. mee 
terug te geven naar school. Dank voor uw medewer-
king. 

Schoolreis 
Om allerlei extra’s te organiseren vragen wij ouders 
om een jaarlijkse bijdrage per kind, de zogenoemde 
ouderbijdrage. Deze bijdrage bestemmen we voor 
activiteiten, georganiseerd door de Oudervereniging 
of de school. Denk hierbij aan de kerstviering, het  
sinterklaasfeest, carnaval, de avond4daagse,         
culturele activiteiten, kinderbingo, afscheid groep 8 en 
de afsluitdag van het schooljaar. Voor schooljaar  
2021-2022 is de bijdrage (met instemming van de 
MR) vastgesteld op € 20,00 per kind.  Deze bijdrage is 
vrijwillig. We hechten er waarde aan dat alle kinderen 
mee kunnen doen en sluiten niemand uit, maar het is 
wel prettig als we kunnen beschikken over voldoende 
budget om alle activiteiten te kunnen organiseren. 

Textiel inleveren 



 

 

Coronatestbus GGD in Noord 
De GGD coronatestbus staat weer in de wijk. Hij is te 
vinden bij het verdiplein. Voorheen kon je je hier laten 
vaccineren. Vanaf 7 september is het weer een test-
bus, waar je je kunt laten test bij klachten. In de bijlage 
vindt u de flyer met meer informatie. 

Corona maatregelen 
We hebben met de start van het schooljaar nog te ma-
ken met maatregelen betreft het coronavirus. Voor het 
basisonderwijs verandert er vrij weinig ten opzichte  
van eind vorig schooljaar. Nog even de maatregelen 
op een rijtje: 

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand. Ou-
ders zijn dus nog steeds beperkt welkom in de 
school. 

• Uitstapjes en activiteiten kunnen op voorwaar-
den doorgaan. 

• Bijeenkomsten zonder 1,5 meter afstand zijn 
nog niet mogelijk. 

•  Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. 

• De basisregels van handen wassen, enz. en 
hygiëne blijven van kracht. Wij blijven ook in de 
schoonmaak alert daarop. 

• Mocht er een besmetting in de klas plaatsvin-
den, dan volgen de regels van quarantaine:       
De groep gaat in quarantaine en mag 5 dagen 
na laatste contact testen. Bij negatieve uitslag 
weer terug naar school. Als u uw kind niet wilt 
laten testen, dan moet hij/zij 10 dagen in qua-
rantaine.           

• In de bijlage vindt u de nieuwe beslisboom. 
Daarin vindt u informatie en de regels bij klach-
ten of nauw contact. U kunt dan zelf kijken of 
uw kind wel/ of niet naar school mag. Twijfelt u? 
Overleg dan met de school.  

Wij blijven de kinderen buiten ophalen voor schooltijd en 
naar buiten brengen aan het eind van de dag. 
Alle leerkrachten staan vanaf 8.15u op een vaste plek buiten 
om de groep te verzamelen en op te halen. Om 8.20u gaan 
ze met de groep naar binnen om op tijd met de les te kunnen 
beginnen. Om 14.15u komen ze met de groep naar dezelfde 
plek vanwaar kinderen naar huis gaan of opgehaald worden. 
 
De kinderen uit de groepen 1/2 lopen zelf naar binnen via 
de ingang bij de kleuters. Er staan leerkrachten bij het hek 
om de kinderen eventueel op te vangen. 
De groepen 3/4 verzamelen op het schoolplein. 
De groepen 5/6 verzamelen op het grasveld voor de school 
aan de vermeulenstraat. 
De groepen 7/8 verzamelen op het grote grasveld naarst de 
school. 
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