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GGD bus 
Zoals u weet staat er op bepaalde dagen een 
GGD-Corona bus op het Verdiplein en op het 
Wagnerplein. Iedereen kan zich daar laten testen 
zonder afspraak. Echter; de bus was een tijdelijke 
service en de laatste dag is 18 mei. We betreuren 
dat ten zeerste en hebben dat ook aangegeven. 
De bus is echter toegezegd aan een andere 
plaats in Nederland. 

Koningsspelen 
We kijken terug op een gezellige, sportieve     
ochtend. Binnen de (on) mogelijkheden van     
Corona is de werkgroep erin geslaagd een leuk 
en gevarieerd programma aan te bieden. Dank 
daarvoor. We hopen dat de kinderen ervan     
genoten hebben. 

Fijne vakantie 
En dan nu twee weken vrij en genieten van de 
meivakantie. We hopen dat het weer meewerkt, 
de zon schijnt of het in ieder geval droog blijft. 
Dan kunnen we lekker naar buiten; of juist        
uitrusten. In ieder geval  opladen na een drukke 
en enerverende periode.                                         
Voor iedereen: een fijne vakantie, geniet ervan. 
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Sport BSO 

Het Oudertevredenheidsonderzoek is afgesloten 
en wij wachten op de resultaten. Er waren 196 
reacties en daarmee is de vragenlijst valide en 
betrouwbaar. Onze dank voor het invullen van de 
vragen.                                                                
We bespreken de uitslagen met de MR. Daarna 
informeren we u over wat er uit het onderzoek is   
gekomen en welke acties of vervolgstappen we 
zullen uitzetten.  

Tevredenheidsonderzoeken 

De buitenschoolse opvang (BSO) is weer volledig 
open. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee! Het 
is niet alleen een plek voor kinderen waar ze na 
school kunnen uitrazen, spelen en ontspannen met 
hun vrienden. Het is ook een fijne plek waar kinderen 
terecht kunnen terwijl ouders aan het werk zijn. Onze 
pedagogisch professionals zijn opgeleid om kinderen 
te helpen bij de ontwikkeling. Een spelletje is bij ons 
bijvoorbeeld niet alleen een kwestie van winnen of 
verliezen, maar we leren kinderen ook samen te wer-
ken. Als je kiest voor een sport-bso dan is er naast de 
reguliere naschoolse opvang extra veel tijd voor sport 
en spel zoals boksen, voetbal, badminton, free run-
ning en nog veel meer. Zo kunnen ze op een speelse 
manier ontdekken wat ze graag doen. Extra fijn: Kin-
deren worden gratis op school opgehaald en naar de 
locatie gebracht. Het allerbelangrijkste: plezier staat 
bij ons voorop! 

En het goede nieuws: er zijn weer enkele plaatsen 
beschikbaar! 
Praktisch 
Er is zowel voor- als naschoolse opvang beschikbaar. 
Kinderen worden gratis naar school gebracht en van 
school gehaald. 
Iedere dag keuze uit 5 verschillende sporten (ook 
zwemles!) 
De sporten worden verdeeld op leeftijd (4-7 en 8-13) 
Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje 
op: www.kinderstadtilburg.nl/drieburcht en vraag met-
een een rondleiding aan! Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met: Jurgen Wens, directeur Sport-
BSO Drieburcht 06-83201836 of 
j.wens@kinderstadtilburg.nl 

MR kindercampus Hazennest 
Op 29 april 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 5 juli. Indien u wilt aansluiten als toehoorder 
kunt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje 
te sturen aan:        mr.hazennest@gmail.com  
of via de tegel van de MR. 
 

We doen er alles aan om de school op een veili-
ge manier (gedeeltelijk) open te kunnen houden. 
Daarom hebben we op school al maatregelen, 
zoals handen wassen, afstand houden en het 
gebruik van mondkapjes. De overheid heeft ons 
als onderwijssector gevraagd om de bestaande 
maatregelen te gaan aanvullen met de inzet van 
zelftesten voor onderwijspersoneel, zodat we een 
uitbraak van het coronavirus op school            
voorkomen of beperken. Vanaf 17 mei gaan wij 
gebruik maken van zelftesten op het coronavirus. 
Deze testen worden gratis aangeboden.          
Het gebruik van de zelftest is extra naast alle     
eerder genoemde maatregelen. Meedoen aan 
een zelftest is altijd vrijwillig.   

Wanneer testen? Zolang medewerkers geen 
klachten hebben die passen bij het coronavirus, 
kunnen ze de preventieve zelftest twee keer per 
week thuis bij zichzelf uitvoeren. Hiermee kan 
een besmetting vroegtijdig worden opgespoord 
en een mogelijke grotere uitbraak worden voorko-
men.   

• De zelftest is een aanvulling op de bestaande 
coronamaatregelen op school en het testbeleid 
van de GGD en komt hier niet voor in de plaats.   

• Iedereen met klachten, die kunnen duiden op 
een besmetting met het coronavirus, of die als 
nauw contact naar voren komt uit bron- en con-
tactonderzoek, neemt geen zelftest af maar wordt 
verzocht zich direct te laten testen bij de GGD.   

Zelftesten zijn bedoeld voor het personeel, zodat 
wij bij twijfel snel duidelijkheid hebben.             
We hebben daar afspraken over gemaakt en   
besproken met onze MR.  Voor de duidelijkheid: 
wij testen op school dus nooit kinderen op       
corona. 

Zelftesten personeel 

Parkeren auto’s 
Tijdens het halen van de kleuters worden er    
auto’s op de stoep geparkeerd en ook voor daar 
al geparkeerde auto’s. Auto’s op de stoep levert 
gevaarlijke situaties op; zicht wordt belemmerd 
en de ruimte wordt kleiner.                                 
De auto voor een al geparkeerde auto zetten  
levert irritatie en betekent dat die persoon niet 
weg kan. In de straten iets   verder van school is 
voldoende parkeergelegenheid. Te voet of met 
de fiets naar school komen blijft een optie.   
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