
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Sinds vorig schooljaar werken wij met onze schoolapp. We merken dat er toch nog veel vragen zijn 
en hopen u door middel van deze brief voldoende uitleg te kunnen geven over wat u kunt doen in de 
app en waar u de informatie in de app kunt vinden die wij met u willen delen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team d’n Hazennest 
 
 
                              Wie zijn wij? Een korte uitleg over waar wij als school voor staan. 
 
 
 
 
                 Hier vindt u de nieuwsbrieven.  
 
 
                             
                  In de persoonlijke inbox vindt u de mailtjes die de school en de leerkracht van uw  
                               kind(eren) naar u sturen. Deze ontvangt u ook op het mailadres dat u heeft   
                               aangegeven bij het inschrijven van de app.  Dit zijn voornamelijk informatieve 
                               mailtjes. Denk daarbij aan mededelingen, hulpvragen en informatie over wat er  
                               speelt in de school en in de klas.  
 
                               Hier staan uw persoonlijke inloggegevens. 
 
 
 
 
                               Bij de tegel ‘ons team’ vindt u alle personeelsleden van d’n Hazennest. Als u op een  
                               foto klikt ziet u het mailadres van dit personeelslid.  
 
 
 
                               Hier ziet u een overzicht van de groep(en) van uw kind(eren). Ook kunt u hier  
                               aangeven of u pushberichten van deze groep(en) wilt ontvangen. Klikt u op een 
                               groep dan ziet u de berichten van deze groep. Dit zijn vooral berichten over 
                               activiteiten in de klas. 
  



    Hier vindt u op volgorde de activiteiten van onze school. Denk hierbij aan  
                              Sinterklaas, Kerst, studiedagen en vakanties.  

 
 
                              Achter deze tegel vindt u alle vrije dagen en vakanties. 

 

 

                              Via deze tegel kunt u uw kind ziek melden, kies daarbij voor de klas van uw kind en  
                              vul het formulier zo compleet mogelijk in. De ziekmelding komt dan bij de  
                              leerkracht van uw kind terecht. Let op: u krijgt geen ontvangstbevestiging.  
                              Via deze tegel en dit formulier kunt u ook aangeven of uw kind naar de tandarts of  
                              huisarts moet. Ook is er ruimte om een andere reden voor de (korte) afwezigheid 
                              van uw kind door te geven.  
 
                 Deze tegel gebruikt u alleen voor verlof aanvragen waarvoor goedkeuring van de 
                              directie nodig is. Denk aan een bruiloft, feestdag, crematie , enz.. Via het formulier 
komt                     uw aanvraag bij de directie terecht.  
 
 
                              Zodra er activiteiten zijn waarvoor u als ouder of uw kind zich in kan schrijven, dan    
                              vindt u het inschrijfformulier achter deze tegel. Denk daarbij aan; hulpouders bij  
                              diverse activiteiten, naschoolse activiteiten en informatie avonden.  
                              Op momenten dat er geen activiteiten gepland staan waarvoor inschrijving nodig is,   
                              zal deze tegel leeg zijn.  
                               
                              Hier vindt u de foto’s van de klas(sen) van uw kind(eren) 
 
 
 
 
                               Hier vindt u de schoolgids van d’n Hazennest 
 
 
 
 
                              De tegel informatie bevat enkele subtegels.  
                              U kunt hier een filmpje vinden met uitleg over de werking van de app.  
                              Onder het kopje belangrijke informatie vindt u het toelatingsbeleid van onze school 
                              en de informatieboekjes van de groepen.  
                              Onder praktische informatie staat de jaarplanning, informatie over de MR en de  
                              OuderVereniging en onze adverteerders.  
                              U vindt hier ook een ideeënbus, waar u via een formulier tips aan ons door kunt  
                              geven. En een tegel met informatie over ons bestuur, Stichting Tangent.  
  
                              Deze tegel bevat de contactgegevens van onze school. 
  



                               Informatie over ons bestuur, Stichting Tangent.  
 
 
 
 
                               Via deze tegel komt u op de website van schoolgesprek.nl, hier kunt u zich op  
                               uitnodiging inschrijven voor de kennismakings- en rapportgesprekken.  
 


