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nieuwsbrief april
Beste ouder (s) / verzorger (s),
De klok is weer verzet, de dagen worden langer, we snakken naar terrasjes en uitstapjes
... en met een beetje geluk kunnen we een mooie zomer tegemoet zien. Het is al weer
heerlijk om de pauzes buiten door te brengen. Zo langzamerhand zijn we ook aan het
kijken wat we aan activiteiten kunnen oppakken, zodat we binnen onze 'bubbel' van de
Hasselbraam het programma voor de kinderen zo rijk mogelijk kunnen vullen.
We hebben de bewoners van Haarensteyn in ieder geval een geweldig moment bezorgd
tijdens de pannenkoekendag en bij de Hasselbraam-academie konden we weer een
gevarieerd aanbod doen. Vrijdag 2 april is al weer de laatste keer van deze serie. Deze zal
worden afgesloten met een aangepast programma in de eigen klas. LET OP: de kinderen
van de onderbouw zijn deze vrijdag om 12.15 uur vrij!
In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen:
* Verjaardagen in april
* Maandviering op 31 maart om 11.00 uur
* Verkeersexamen
* Schoolopbrengsten Cito



* Project Willem II en de Gezonde School
* Kunst-projectweek 12 april
* Vernieuwingen Website
* Schoolvakanties 2021-2022
* Vragenlijsten ZIEN
* Eindtoets groep 8 op 19 april
* Koningsspelen op 23 april
* Wijkagent in de Sprankel
* Schakelfunctionaris jeugdhulp
* Oversteken bij de brigadiers
* Vrije dagen (26 en 27 april) en meivakantie (start 1 mei)
Ik wens iedereen voor de meivakantie veel buiten-plezier, misschien al hier en daar een
terrasje of anders een heerlijke picknick in de duinen, lange fietstochten of
strandwandelingen ... maak er wat van!
Karin de Lange, directeur.
Vriendelijke groet,
Karin de Lange

Jarig in april

3 Lonneke ............... 21 Frederique ...............
7 Pim .............. ......... 25 Saar + Jelle
8 Saar ...................... 29 Judy
8 Bas
10 Sofia
11 Elin + Lot
14 Rauf
15 Liv + Ralph + Jippe
16 Julian + Jesper

18 Mats
20 Juul

Maandviering

Op woensdag (31 maart) zien we jullie graag online bij de streaming van
de maandviering . Elke klas zal iets presenteren. We starten om 11.00 uur! Stuur



de link vooral door naar opa's en oma's, want het zou eigenlijk onze opa-en-omadag zijn. Neem ze mee in de live-streaming.
Verkeersexamen
Op 29 maart was het zo ver: Groep 7 heeft in het Theoretisch Verkeersexamen laten zien
hoe goed ze de verkeersregels kennen! Ze hebben uitstekend hun best gedaan. Ook volgt
er nog een praktijkexamen.
Ja, ja, het lijkt er dit jaar, tegen de verwachting in, toch van te komen !!!!!! Het praktisch
verkeersexamen wordt dit jaar hoogstwaarschijnlijk toch gefietst door de kinderen uit de
groepen 7 en 8. De voorbereidingen zijn in volle gang. We kunnen gebruik maken van de
route in Oisterwijk en gaan ook met de scholen van Oisterwijk de organisatie oppakken.
Samen met De Klim-Op gaan we zorgen dat de kinderen hun vertrouwde verkeersdiploma
kunnen gaan halen. U hoort van ons!

Schoolopbrengsten Cito

Deze week zijn de cito-uitslagen meegegeven. Met het team hebben we de totale
schoolopbrengsten goed doorgesproken. Wij zijn natuurlijk (net als jullie) benieuwd
naar het effect van zo'n bijzonder jaar met periodes van lockdown. Landelijk wordt
er veel gesproken over achterstanden, terwijl wij vooral willen zien of kinderen de
draad weer op kunnen pakken en weer kunnen groeien. Wij zijn verheugd om te
zien dat op schoolniveau vrijwel alle resultaten weer terug op niveau zijn gekomen.
Dat hebben we te danken aan de veerkracht die veel kinderen toch blijken te
hebben, aan de inzet van ons team en de dingen die we geleerd hebben van de
eerste lockdown-periode en toegepast hebben in de tweede lockdown-periode.
Zeker is ook een compliment op z'n plaats aan jullie als ouders, die er in die
periodes toch alles aan hebben gedaan om de kinderen thuis te begeleiden, aan



te sturen waar mogelijk en de opdrachten vanuit de leerkrachten zo goed mogelijk
uit te ( laten) voeren. Natuurlijk hebben we op individueel niveau ook bij enkele
kinderen gezien dat het afgelopen jaar niet de groei teweeg heeft gebracht die we
graag zien. Met die ouders zullen we natuurlijk om tafel gaan om te kijken wat er
aan extra inzet nodig is.
De Cito-uitslagen worden met alle ouders besproken in de week van 19 april. U
ontvangt hiervoor een uitnodiging via Parro.

Project Willem II
Afgelopen weken zijn groep 6 en groep 7 begonnen met de RABO-WILLEM 2
FOODTOUR. Wij maken kennis met gezonde voeding en hoe om te gaan met
voedselverspilling. De spelers van Willem hebben 2 filmpjes gemaakt met Leo Alkemade,
waarin we de opdracht krijgen om vlogs te maken. De kinderen hebben al een aantal
gezonde recepten mee naar huis gekregen om daar een mooie vlog over te maken. Eén
van de recepten was van een heerlijke smoothie, waarbij ze ook ingrediënten gebruikten
die misschien nog net goed waren. Een topproject dat helemaal voorbij is in deze tijd!

Nog een berichtje vanuit de Gezonde School:
Wij zijn een gezonde school en daar zijn wij trots op!
Helaas zien we de laatste tijd dat de broodtrommels van de kinderen vaker worden
aangevuld met iets ongezonds. Uiteraard is dit in aanloop naar een feestdag zoals
Sinterklaas of Pasen leuk om eens te doen, maar het is momenteel aan de orde van de
dag. Tevens zien wij vaker pakjes drinken of bekers met suikerhoudende dranken. Wij
raden water, thee, melk, karnemelk of yoghurtdrank zonder veel suikers aan.
Graag willen wij jullie vragen om met ons mee op te letten wat de kinderen op een dag



mee krijgen om te eten. Alleen samen kunnen we de kinderen een gezonde leefstijl
aanleren! Mocht u nog behoefte hebben aan tips voor een gezonde en toch lekkere
broodtrommel, kijk dan eens op:

https://www.voedingscentrum.nl/etenopschool

Kunst-projectweek 12 april
Wij gaan meedoen met DE KUNSTWEKEN!
een bijzonder project voor beeldende vorming:
Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een echt kunstwerk. Dat
doen we door hen kennis te laten maken met wereldberoemde artiesten en hun werk.
Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte kunstenaar.
Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen alle deelnemers gratis een gedrukte kaart
van hun eigen werk. Helemaal uniek is, dat ze ook een persoonlijk museum op internet
krijgen waarvoor ze zelf (met enige hulp van u) familie en vrienden mogen uitnodigen.
Uiteraard ontbreekt een museumshop niet; hier kunnen leuke aandenkens worden besteld
met de tekening van uw kunstenaar-in-de-dop. Net als Van Gogh je eigen schilderij op een
mok of placemat; hoe bijzonder is dat!?
Per twee klassen speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN.
Voor 1 en 2 is dat Piet Mondriaan van Kandinsky, voor 3 en 4 Keith Haring van Andy
Warhol, voor 5 en 6 Van Gogh van Miró en voor 7 en 8 Picasso van Matisse. Nadat de
kinderen met “hun” kunstenaar hebben kennisgemaakt gaan ze in de tekenles lekker zelf
aan de slag aan de hand van een uitdagende opdracht. Gegarandeerd dat ook uw kind
zichzelf en u weet te verrassen met prachtwerk. We houden u op de hoogte!
Onder deze link vindt u een filmpje waarin alles nog eens wordt uitgelegd.



Met creatieve groeten,
Team en kinderen OBS De Hasselbraam

Vernieuwingen Website
Op dit moment worden er vernieuwingen aan onze website aangebracht. Het kan zijn dat
er nog een paar dingen niet helemaal kloppen ... dat zal snel verholpen zijn. De site moet
straks nog toegankelijker zijn en geactualiseerd met nieuwe foto's. Ook hebben we een
manier gevonden om de kalender eenvoudiger up-to-date te houden. De website is dan
steeds de plek waar u aanpassingen aan de kalender snel terugvindt en waar u natuurlijk
nog steeds terecht kunt voor verschillende formulieren.

Schoolvakanties 2021-2022
Het jaarrooster met alle studiedagen en activiteiten is nog niet klaar, maar de
schoolvakanties zijn wel bekend. Ik deel deze alvast met u:

We starten na de zomervakantie op 6 september
Herfstvakantie van 25 t / m 29 oktober 2021.
Aansluitend zal er in ieder geval op 1 november een
studiedag zijn.
Kerstvakantie van 27 december 2021 t / m 7 januari 2022.
Carnavalsvakantie van 28 februari t / m 4 maart 2022.
18 april = 2e paasdag
Meivakantie van 25 april t / m 6 mei 2022.
Hemelvaart op 26 en 27 mei 2022.
6 juni = 2e pinksterdag.
Start zomervakantie op 25 juli 2022.

Vragenlijsten ZIEN
Twee keer per jaar registreren wij van alle kinderen hoe zij er op sociaal-emotioneel
gebied voor staan en hoe zij vorderen op het gebied van sociale vaardigheden. In het
voorjaar nemen we daar ook vragenlijsten voor af bij zowel de kinderen (groep 5 t / m 8)
als bij de ouders van kinderen in groep 1 t / m 4. De uitkomsten van deze registratie
worden gebruikt om –waar nodig- plannen in te zetten in de groep of voor kinderen
individueel, maar ook om de monitor sociale veiligheid aan te leveren bij de inspectie. Alle



scholen worden gecontroleerd en in dit jaar vinden we dat natuurlijk extra van belang. Niet
alleen op cognitief gebied willen we er voor zorgen dat kinderen weer kunnen groeien, ook
op sociaal-emotioneel gebied willen we zien van kinderen voldoende veerkracht hebben
om deze periode goed door te komen.
We vragen uw medewerking hieraan, omdat het u en ons veel informatie oplevert over de
ontwikkeling van uw kind op sociaal-emotioneel gebied.

Eindtoets groep 8 op 19 april

Op Maandag 19 april maken de kinderen van groep 8 hun digitale toetsen: Route
8. Het mooie van deze toets is, dat deze zich tijdens het werken aanpast aan het
niveau van het kind. Uiteindelijk krijgen we elkaar een goed beeld van hoe het nu
met het kind gaat en gaan we nogmaals na of de advisering voor het VO passend
is.

Koningsspelen

Op 23 april zullen bij de Hasselbraam de Koningsspelen plaatsvinden. We gaan
lekker sporten, in groepjes apart of door elkaar ... net wat er mogelijk
is. De openingsdans "zij-aan-zij" is al bekend. Een hele uitdaging om thuis met
elkaar te oefenen !
Onder deze link vinden jullie het filmpje naar de dans.

Wijkagent in de Sprankel
Afgelopen week hebben wij de wijkagent bij ons in de Sprankel op bezoek gehad. Hij was
nog niet eerder in het gebouw geweest en was er wel van onder de indruk. Hij heeft kennis
gemaakt met de directeuren en de beheerder (John) en heeft meteen wat zaken met John
doorgesproken. Sommige kinderen waren benieuwd waarom er politie in de school was ...
geen bijzonderheden dus.

Schakelfunctionaris jeugdhulp
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij organiseren
de zorg voor jongeren tot 18 jaar dichtbij en zo eenvoudig mogelijk. Heeft u een vraag over
opgroeien, opvoeden of jeugdhulp? Dan kunt u terecht bij de schakelfunctionaris.



Wat kan de schakelfunctionaris aan u bieden:


Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken.



Consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind.



Korte gesprekken met uw kind over waar uw kind tegenaan loopt.



Advisering en eventueel begeleiding aan u en uw gezin oa op het gebied
van echtscheidings-, verwerkings- en gezinsproblematiek.



In kaart brengen wat er nodig is.



Indien nodig een goede begeleiding voor onderzoek van (speciale) via het
Basisteam Jeugd en Gezin.



Opvoedingsbegeleiding

De schakelfunctionaris op school kan u helpen met vragen als:
• Ik heb geen geld om gympen te kopen voor mijn kind. Hoe los ik dat op?
• Waarom is mijn kind toch zo verdrietig?
• Hoe maak ik mijn kind meer weerbaar?
• Wij gaan scheiden, hoe vertel ik dit aan mijn soort?
• Ik, als ouder, heb hulp voor mijzelf nodig, kan dat ook…?
Lisette Slokker Is de schakelfunctionaris op de basisschool van uw kind. Haar
werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt Lisette bereiken:
Via Farent: 088 - 0237500
Op haar mobiel: 06 - 54 93 09 72
E-mail: lisetteslokker@farent.nl

Oversteken bij de brigadiers
We hebben het in de klassen ook al besproken, maar het is goed om het er thuis toch ook
nog over te hebben. Soms kiezen kinderen ervoor om vanuit school het fietspad af te
rijden en dan rechtdoor over te steken ipv bij het kruispunt waar de brigadiers staan.
Dat is natuurlijk in de eerste plaats jammer voor de inspanningen die de werkgroep
brigadiers levert om te zorgen dat de kinderen veilig kunnen oversteken, maar er zit ook
nog een extra risico aan: automobilisten die bij het kruispunt met de brigadiers extra
opletten, zijn verderop mogelijk minder bedacht op overstekende fietsers. Hierdoor kan er
een extra onveilige situatie op die plek ontstaan.



Vrije dagen en meivakantie

Op maandag 26 en dinsdag 27 april zijn dekinderen vrij. Wij hebben op de 26e
een studiedag over een mooi ontwikkelingstraject dat we komend schooljaar als
team inzetten en op dinsdag is het natuurlijke Koningsdag. De kinderen gaan
daarna nog drie dagen naar school en vanaf 1 mei start de meivakantie. We
zien iedereen dan op 17 mei weer heel graag gezond en wel weer terug op school.

Openbare Basisschool De Hasselbraam
// Sportlaantje 8 // 5076 AM Haaren (NB) // T: 0411622839 // info@dehasselbraam.nl
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier uitschrijven.



