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nieuwsbrief februari
Beste ouder (s) / verzorger (s),
Aan de vooravond van opnieuw een herstart op school, kan ik alleen maar zeggen dat we
staan te trappelen om de kinderen weer welkom te heten.
Vlak vóór de verspreiding van deze nieuwsbrief ontving u een samenvatting van de
maatregelen. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u nog een brief van onze bestuurder
over de herstart. De directeuren van Stroomm hebben deze week de tijd genomen om
gezamenlijk het al eerder verspreide protocol verder aan te scherpen.
We hebben hard gewerkt, net als jullie thuis. We zoeken steeds weer naar leuke, creatieve
boodschappen om bij iedereen de moed er in te houden en vooral om aan kinderen te
laten zien dat we blijven denken in kansen en er ondertussen het beste van maken. Daar
zetten we hoofd, hart en handen voor in. We zullen de komende week extra tijd steken in
het welbevinden van de groep.
Ook gaan we vooral genieten van het winterse weer. Dikke jassen aan , dassen om en
muts op... het belooft wat met die temperaturen. Tijd om lekker naar buiten te gaan met z'n
allen (maar wel een beetje verdeeld over het plein).
U kunt lezen over een potentieel nieuw MR-lid, carnaval en activiteiten vanuit de OV. Veel
leesplezier in ieder geval.
Samen gaan we weer een nieuwe periode tegemoet.
Karin de Lange, directeur.
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Herstart op 8 februari
Ik verzoek u het eerder verzonden overzicht goed door te nemen. Zorgt u er voor dat
de kinderen alle boeken, schriften en andere materialen van school weer meenemen
maandag?
We hebben onze schooltijden iets aangepast, zodat we niet met alle kinderen van
twee scholen op dezelfde tijd over het schoolplein en de parkeerplaats gaan. Op de
vrijdagen van de Hasselbraamacademie (start op 19 maart) houden we voor de
bovenbouw de schooltijden tot 14.15 uur aan, maar de invulling kan een andere zijn,
omdat we niet weten of we dan volledig groep-doorbrekend kunnen werken.
Er wordt geadviseerd te werken met 'cohorten' van kleine groepjes kinderen die op
1,5 meter van elkaar moeten blijven, maar binnen het bestuur zijn we tot de
conclusie gekomen dat dat op de basisschool niet volledig haalbaar is. We doen ons
uiterste best de groepen zo min mogelijk te laten 'mengen', maar willen de kinderen
vooral ook ontspannen en redelijk onbezorgd op school laten zijn. Vraag er gerust
naar als hierover iets niet duidelijk is.
We vragen u nadrukkelijk de looproutes op het plein aan te houden, de kinderen bij
de leerkracht af te zetten en vervolgens het plein meteen weer te verlaten. Indien er
drukte ontstaat, zorg dan dat u een mondkapje draagt en let vooral zelf goed op de
afstand.
We werken inmiddels volledig in de Cloud, hebben 32 nieuwe chromebooks
aangeschaft en tevens twee van onze digiborden vervangen. We gaan dus met
Hassel 3.0 nieuwe mogelijkheden ontdekken.
Onder deze link vindt u de brief van onze bestuurder over de herstart op 8 februari.

Overbijven

Door de migratie is er nog iets niet helemaal in orde met het mailadres van
Jacqueline Peters, die de bezetting van overblijfouders coördineert. Indien u vragen
heeft voor overblijven@dehasselbraam.nl dan kunt u die vragen komende week
beter naar directie@dehasselbraam.nl sturen. Ik zal zorgen dat de informatie bij
Jacqueline terecht komt.
Het overblijven wordt weer opgepakt als voorheen en vindt plaats op de bekende
tijden: aanwezig tussen 11.50 en 11.55. Het overblijven is van 12.00-12.30 uur.
Ouders blijven buiten wachten en Marjon of Karin komen met de hesjes en sleutel
naar buiten. Ouders hoeven buiten geen mondkapjes op en houden zelf de 1,5 m.
afstand onder volwassenen in de gaten. Afstand houden tot kinderen: zo veel als
mogelijk.
Meer ouders hebben gekozen voor het 'afkopen' van het overblijven. Daardoor is het
de vraag of het ons lukt een heel schooljaar te bemensen. In ieder geval zal
Jacqueline zorgen dat alle ouders die dit schooljaar nog niet aan de beurt zijn
geweest, alsnog worden ingedeeld. Op die manier krijgen we het waarschijnlijk voor
dit schooljaar rond. Waar nodig kunnen we met de vergoeding van het afkopen extra
overblijfbeurten inzetten met ouders die dat wel extra willen doen (tegen
vergoeding). Mocht u daartoe bereid zijn, laat het mij dan weten.

MR

In verband met het vertrek van Jan Sinot als MR-lid, oudergeleding, einde van het
schooljaar, heeft de MR Pieter Mensing bereid gevonden deze plaats in te willen
nemen. De MR draagt bij deze Pieter Mensing voor als MR-lid. Andere
belangstellenden kunnen zich kandidaat stellen t/m 17 februari. Zij kunnen hun
kandidatuur melden bij Mirjam Bergmans. Indien er meerdere kandidaten zijn zullen
er verkiezingen uitgeschreven worden. Indien er geen tegenkandidaten zijn, zal
Pieter dit schooljaar ingewerkt worden om volgend schooljaar als volwaardig MR-lid
mee te draaien:
Mijn naam is Pieter Mensing en ik ben de vader van Elise (groep 5), Tobias (groep
3) en Olivier (groep 1/2b). We wonen sinds een aantal jaar met veel plezier in
Haaren. Doordeweeks ben ik veel in Den Haag, omdat ik daar werk als jurist bij het
ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij de
Hasselbraam. Momenteel ben ik actief bij de oudervereniging, maar omdat ik het
zeker zo leuk vind om mee te denken over het beleid van de school, stel ik me graag
beschikbaar voor de medezeggenschapsraad.

OV
Het hele team en alle mensen die ons hebben meegeholpen in de noodopvang, hebben
van de OV namens alle ouders een heerlijke doos brownies (van Brownies en Downies uit
Oisterwijk) gekregen. We hebben daar van genoten ! Dank jullie wel ! Wij als team kregen
trouwens ook veel energie van de lieve complimenten die we van jullie ontvingen.
Natuurlijk hebben we hier en daar ook waardevolle tips ontvangen, die we inzetten daar
waar dat maar kan. Mooi om te zien hoe we ons van beide kanten (ouders en school)
inzetten voor het onderwijs aan de kinderen en hoe bovendien de kinderen hun taak bijna
allemaal supergoed oppakken thuis.
De OV heeft ook vergaderd over de nog resterende activiteiten voor dit schooljaar.
Carnaval kan helaas niet doorgaan, maar verderop in deze nieuwsbrief leest u wat we
daar op school nog aan zullen doen.
In maart hadden wij nog een projectweek gepland. Daarvoor zal een andere datum
gekozen worden, omdat deze nog de nodige voorbereiding vraagt.
Op 19 maart zullen wij meedoen met de landelijke pannenkoekendag. u hoort hier nog
van. Ook zou er op 19 maart weer een nieuwe serie Hasselbraamacademie starten. We
weten nog niet in welke vorm we die middagen kunnen invullen, maar zullen
die middagen wel als lestijd aanhouden.
We hopen in ieder geval nog een mooie sportdag te kunnen organiseren, willen insteken
op een fantastische Hasselbraamdag en gaan zeker kijken of er mogelijkheden zijn voor
een schoolreis en het kamp voor de groepen 7 en 8.

Carnaval

Dit jaar is er helaas geen carnavalsoptocht door Haaren. Toch willen we op een
andere manier een optocht organiseren; de carnavalswagen challenge!
We dagen jullie uit om zelf een carnavalswagen te bouwen! Dit kan en mag op
allerlei manieren; met Lego, van hout, van papier, Knexx... alles is goed zo lang het
maar een carnavalswagen is. Je maakt van je carnavalswagen een filmpje, het is
leuk als je wagen op het filmpje vooruit beweegt. Het filmpje mag maximaal 20
seconden lang zijn. Natuurlijk mag je ook met iemand samen afspreken om dit te
doen (evt. op afstand creatief samenwerken) of misschien leveren jullie als gezin wel
een filmpje in... Niet verplicht, maar hoe meer actie, hoe meer pret !
Als we alle filmpjes ontvangen hebben maken we hier één lange film van met
carnavalsmuziek. Je hoeft zelf dus geen muziek bij je filmpje op te nemen. De
filmpjes mag je (t/m donderdag 11 februari) opsturen naar:
s.kraaijveld@dehasselbraam.nl
Verder vieren we op 12 februari wel carnaval op school, maar we doen dit in de
eigen klas. De juffen en meester zorgen voor een leuk programma die ochtend. De
bedoeling is dat iedereen verkleed naar school komt, dus trek je mooiste
carnavalspak aan. Je hoeft die dag geen tussendoortje mee te nemen, je krijgt
drinken en een (corona-proof) traktatie op school.

Groep 8
Het voor de huidige groep 8 een spannend jaar. Toetsen lopen anders dan anders, onze
schoolverlaters krijgen een advies in een zeer bijzonder jaar. Zij hebben daarover deze
week een officieel gesprek gevoerd met ouders, Marie Claire, Lisanne en Karin erbij. Ze
hebben zelf hun handtekening gezet onder het document dat naar de nieuwe school zal
worden gestuurd.

Ook het oriënteren op een school verloopt heel anders. Lastig dat je niet op je
gemak allerlei scholen zomaar kunt bezoeken. Soms kun je naar een soort markt,
soms bekijk je een virtuele rondleiding online en soms mag je op afspraak een
rondleiding in school volgen. Dat maakt het allemaal extra spannend natuurlijk. Maar
de gesprekken verliepen uitstekend en uiteindelijk hebben we er vertrouwen in dat
iedereen op de juiste plek terecht zal komen.
We gaan er alles aan doen om te zorgen voor een mooie afronding van dit laatste
jaar.
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