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nieuwsbrief december
Beste ouder (s) / verzorger(s),
En... zijn de kinderen helemaal hotel-de-botel thuisgekomen nadat alle schoenen op de
verkeerde plek waren teruggezet ? We hadden het er maar druk mee vrijdagochtend,
maar het leverde toch ook een hoop plezier op. Vanwege de beperkte traktatie-afspraken
had Sint deze keer voor leuke cadeautjes gezorgd. Die vielen in ieder geval goed in de
smaak !
We hebben ook een geweldige Hasselbraam-academie-periode afgesloten. Linosnedes,
apparaten uit elkaar halen en robot's maken, een perpetuüm mobilé, programmeren en
zelf muziek componeren. Iedereen heeft zich helemaal kunnen uitleven en weer talenten
kunnen ontdekken. Dat gebeurt trouwens ook in groep 5, waar de kinderen zelfs
muziekinstrumenten mee naar huis krijgen om thuis te ontdekken of ze daar toekomst in
zien.
We gaan nog een paar mooie, sfeervolle weken tegemoet en gaan ons best doen dat ook
steeds met jullie te delen via foto's, filmpjes en als het lukt ook met het streamen van de
maandviering bijvoorbeeld... Dat moet gaan lukken met hulp deze keer.
U leest er van alles over in deze laatste nieuwsbrief van 2020. Veel leesplezier
toegewenst.
Samen met alle collega´s van de Hasselbraam wens ik u hele fijne feestdagen toe en zien
we de kinderen na de kerstvakantie graag weer terug op 6 januari 2021.
Karin de Lange, directeur.
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Activiteiten in de maand december

Studiedag...kinderen vrij ! (2 december)
Viering Sinterklaas (4 december)
Maandviering groepen 3 en 6/7 (9 december, mogelijk via livestream om 11.00 uur)
Laatste les en afsluiting muziekproject groep 5 (11 december)
Nieuwe rapporten mee naar huis (16 december)
Kerstviering overdag op school (17 december tot 14.30 uur school !)
Kerstvakantie (19 december t/m 5 januari)

Vragenlijsten GGD
Gezond opgroeien, lekker in je vel zitten, met plezier mee kunnen doen op school; daar
helpen we onze leerlingen graag bij. Daarom doen we mee aan 'De Gezonde School'. Dit
is een programma dat onze school helpt om te werken aan een gezonde leefstijl.
Om goed in beeld te krijgen hoe het met onze leerlingen gaat, vragen wij hen een
vragenlijst in te vullen over de gezondheid. De vragen gaan over eetgewoonten, bewegen
en omgaan met elkaar.
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen de vragenlijst in de klas in. Jouw zoon/dochter
hoeft nergens zijn/haar naam in te vullen. Zo weet niemand van wie de vragenlijst is.
In groep 1 tot en met 5 wordt aan ouders gevraagd de lijst (thuis) in te vullen.
Wat gebeurt er met de vragenlijsten?
De uitkomsten van de vragenlijsten worden teruggekoppeld naar school en vertellen ons
hoe het met de gezondheid van onze leerlingen gaat. Wij halen daar uit welke
onderwerpen extra aandacht verdienen. Met het invullen van de vragen hebben ouders en
kinderen invloed op onze aanpak, maar ook op activiteiten op het gebied van gezondheid
in de gemeente. We doen dit samen met de GGD en de gemeente Oisterwijk. Hoe meer
ouders de vragenlijst invullen, hoe beter wij keuzes kunnen maken.
Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met de leerkracht.
Meer informatie over De Gezonde vind je op www.gezondeschool.nl

Informatie raammuseum Haaren
Omdat de gemeente Haaren in januari 2021 verdeeld zal worden over verschillende
gemeenten, leek het de 2 basisscholen van Haaren een idee goed om hier wat mee te
doen. Zoiets als een soort 'afscheid' van de gemeente Haaren. Dit alles in het kader van
cultuur en taalonderwijs. De Klimop en de Hasselbraam willen samen een 'raammuseum'
met gedichten gaan inrichten in het dorp Haaren. Dit zal plaatsvinden in de maand
december.
Wat is de bedoeling?
Op diverse plaatsen in Haaren kunt u gedichten bekijken die door kinderen uit Haaren zijn
gemaakt. Deze gedichten hangen voor de 'ramen' van woonhuizen, winkels, bedrijven,
openbare ruimtes etc. Via deze nieuwsbrief willen wij vragen of u een raam beschikbaar
wilt stellen voor de presentatie van zo'n gedicht. Het gedicht moet dan leesbaar voor het
raam hangen. U moet dan denken aan een gedicht op ongeveer A3 formaat. We zijn
vooral op zoek naar "ramen" rondom het centrum, zodat veel dorpsbewoners van de
gedichten kunnen genieten. Mochten er (te) veel aanmeldingen zijn, dan zal een
commissie een selectie maken en het per mail laten weten als er geen gebruik wordt
gemaakt van uw raam. De werkgroep selecteert per leerjaar een aantal gedichten. Het kan
dus zijn dat er een gedicht van een ander dan uw eigen kind voor uw raam komt te
hangen. Wij hopen natuurlijk dat we onze gedichten op vele ramen kunnen laten

zien.
Doet u mee ?
Wilt u uw naam (en adres) dan doorgeven aan Marjon van Pinxteren:
m.pinxteren@dehasselbraam.nlof aan de leerkracht van uw kind ? Marjon neemt dan
contact met u op en zorgt dan dat het gedicht in de week voor de kerstvakantie bij u komt
of aan uw kind wordt mee gegeven.
Laten we er iets moois van maken in Haaren !

Sintviering
De school is al leuk versierd en er wordt -vooral in de onderbouw- volop geknutseld voor
het Sinterklaasfeest. Afgelopen week heeft de directeur alle schoenen van de kinderen
naar de Sint gebracht en natuurlijk heeft hij er voor iedereen iets in gestopt. Helaas
hebben de Pieten bij de terugzetten alle schoenen op de verkeerde plek gezet, wat een
rommeltje was dat !
Op 4 december komt de Sint naar onze school (al werkt hij dit jaar vooral thuis). We
kunnen hem niet met z'n allen op het plein ontvangen en hij zal ook geen Pieten
meenemen in de school, maar alle kinderen gaan bij Sint op bezoek in de speelzaal, dus
het wordt een mooi feest op 4 december.
In de bovenbouw maken de kinderen weer veel werk van de surprises en deze worden
ook tentoongesteld aan
elkaar. Wij zullen u laten zien wat er allemaal gemaakt is !
Vanwege de beperkingen t.a.v. traktaties stellen we voor dat de kinderen op vrijdag 4
december zelf iets lekkers in hun trommeltje mee krijgen en knijpen we een oogje toe als
dat misschien een keer geen fruit is. Wilt u er zelf aan denken iets lekkers als verrassing
als in de tas te stoppen ? Wij zorgen wel voor drinken en mandarijntjes.

Kerstviering
In de week voorafgaand aan de kerstviering gaan de kinderen aan de slag met het maken
van kerstkaarten voor eenzame ouderen. Deze gaan we in Haaren rondsturen.
Op donderdag 17 december gaan we er onder schooltijd een sfeervolle kerstviering van
maken. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een feestelijk kerstontbijtje
meebrengen, en ook een bord en evt. bestek. Natuurlijk zullen we ook wat lekkers achter
de hand hebben voor als er ergens iets ontbreekt.
De klassen worden door de leerkrachten aangekleed in kerstsfeer en we starten dan met
een feestelijk, gezamenlijk ontbijt in elke klas.
Kinderen kunnen op deze dag deelnemen aan diverse workshops. Denkt u er ook aan om
voor de middag gewoon lunch me te geven?
Ook willen we op die dag een grote bingo spelen met de hele school. Mocht u nog wat
cadeautjes/ aardigheidjes hebben liggen die we als prijzen kunnen gebruiken ??? Wij zijn
er heel blij me !!!!
Wij zijn ook nog op zoek naar een geweldige kerstman die ons met de BINGO wil
helpen !
Na de bingo sluiten de kinderen rustig in de eigen groep af.
Op donderdag 17 december is de school om 14.30 uur uit !

Oproep vanuit de brigadiers

Gezocht!
1 of 2 Coördinatoren verkeersbrigadiers
Waarom ben je belangrijk?
Samen met de verkeersbrigadiers (ouders en
leerlingen van groep 8) zorgen jullie ervoor dat
alle kinderen elke ochtend en middag veilig
kunnen oversteken naar school!
Deze coördinatie-functie voeren jullie samen (of
alleen) uit in afstemming met de coördinator van de Klim-op.
Wat zijn jullie taken?
-

Het jaarlijks inroosteren van de brigadiers (zowel de brigadier-ouders als de kinderen

uit groep 8).
-

het meedenken en mee-organiseren van de oversteek-veiligheid tijdens evenementen

zoals een carnavalsoptocht, werkzaamheden aan de weg of in gewijzigde situaties zoals
in deze bijzondere coronatijd.
-

Het plannen en afstemmen van de jaarlijkse training tot brigadier voor de leerlingen uit

groep 7- die het schooljaar erop in groep 8 zitten en de pool brigadiers vormen-.
-

Het opleiden van de ouders die brigadieren.

Wie zoeken we?
-

Twee ouders die samen plannen, organiseren en communiceren in de vingers hebben.

Wil je misschien liever brigadieren dan coördineren? Meld je dan ook aan 😊
Aanmelden mag via de: ov@dehasselbraam.nl
(ken je iemand, die dit samen met je wil doen? aanmelden als coördinator mag alleen of
als coördinator-duo)

Typecursus in het voorjaar van 2021
Ook dit schooljaar gaat Caroline Meijerink weer typeles geven in de Sprankel, voor
kinderen vanaf groep 6, aansluitend aan schooltijd. Zij doet dat op de woensdag van
12.40-13.40 uur.
Er kan dan eerst een boterham gegeten worden.
De cursus start op woensdag 13 januari 2021 bij voldoende aanmeldingen.
De methode die zij hiervoor gebruikt, is Typeworld. Een uitdagende manier om te leren
typen via eilanden in game-vorm. Uw kind kan thuis ook oefenen via internet.
Kosten: Bij een deelname van minimaal 10 kinderen € 90,-Zijn er tussen de 6 en 10 kinderen dan worden de kosten € 105,--.
De cursus bestaat uit 10 lessen met een afsluitend examen. Een licentie voor thuis is
inbegrepen.
Voor meer informatie/aanmelden: Caroline Meijerink, 06-11068676 / 0411-622996,
info@mecaro.nl

Zorgvuldig blijven bij gezondheidsklachten
Steeds vaker horen wij nu ook dat er Corona in gezinnen voorkomt. We blijven van harte
hopen dat het iedereen goed blijft gaan. Iedereen die klachten heeft die lijken op klachten
die bij Corona passen, doet er verstandig aan zich te laten testen. Wanneer u in
afwachting bent van een test, is het zeker NIET de bedoeling dat u naar de Sprankel komt
om de kinderen naar school te brengen ! U moet dan thuis blijven totdat u de zekerheid
heeft dat de testuitslag negatief is. In ieders belang, maar zeker ook in het belang van de
leerkracht (en dus uiteindelijk in het belang van de hele klas) vragen wij u extra
behoedzaam te zijn en de richtlijnen op te volgen.

Winnaar van de voorleeswedstrijd

En de winnaar is... Jenny .
Zij gaat de Hasselbraam vertegenwoordigen in de wedstrijd met de andere
Haarense scholen.
Van harte gefeliciteerd Jenny !

Nieuws uit de bovenbouw
Nieuwskring
In groep 7/8 zijn we begonnen met de nieuwskring. Er komen interessante
nieuwsberichten en bijpassende stellingen op tafel. Vervolgens ontstaan er mooie
gesprekken.
Projectpresentaties
Op donderdag 10 december zullen de kinderen van de groepen 6,7 en 8 hun projecten
presenteren. Er wordt hard aan gewerkt horen we al, dus we zijn heel benieuwd naar hun
kunstwerken.
Bureau HALT: vuurwerk in groep 8
Ook al geldt er dit jaar een vuurwerk verbod, toch is het onderwerp actueler dan ooit en zal
Carlita Rietbergen van bureau Halt hierover komen praten met de kinderen van groep 8,
op maandag 14 december.

Haorense reuzin Ariaoneke gedoopt !

Hieronder vindt u de link naar het verhaal achter de reuzin.
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