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nieuwsbrief januari
Beste ouder (s) / verzorger (s),
Vanaf deze plek wil ik heel graag iedereen de allerbeste wensen en een goede
gezondheid toe wensen.
We zijn 2021 heel anders gestart dan we vorige maand verwacht en gehoopt hadden. Dat
vraagt opnieuw van iedereen veerkracht en flexibiliteit. We hebben als team in de laatste
dagen voor de kerstvakantie meteen het plan opgepakt dat wij al achter de hand hadden
voor het geval dat ...
We zijn volop aan de slag gegaan met het opstellen van roosters en opnemen van
instructiefilmpjes. We hebben geleerd van de periode vóór de zomervakantie en doen er
alles aan om het onderwijsproces zonder stagnatie door te laten lopen.
Tijdens de kerstvakantie zijn we overgestapt van onze netwerkomgeving naar de sharepoint-omgeving van Office 365. Tot op heden verloopt dat nog vrij soepel, op enkele kleine
problemen na (u leest hier meer over in deze nieuwsbrief). Eind januari zullen we nog een
tweede fase doorlopen. We hopen natuurlijk dat u hier thuis niet veel van zult merken.
Fijn dat we van veel ouders mooie reacties en complimenten hebben ontvangen. Van onze
kant uit veel waardering en respect voor de pittige taak die jullie thuis volbrengen. We
mogen er trots op zijn dat we op de Hasselbraam 98% van onze kinderen goed in beeld
hebben in deze online-periode. Dat hebben we te danken aan de inzet van u thuis en van
ons op school met daarbij de opvang van kinderen waarover we extra zorgen hebben. Als
team vinden we het fijn jullie de komende week weer te spreken tijdens de
oudergesprekken. Mocht u nog geen uitnodiging hebben ontvangen via Parro, laat het dan
weten aan de leerkracht of aan mij: directie@dehasselbraam.nl
Samen pakken we deze periode opnieuw aan!
Karin de Lange, directeur.
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Jarig in januari

1 Jippe en Jeerle
1 Noud
5 Friso
5 Valerie
7 Isabel
9 Raff
10 Olivia
10 Floortje
16 Pasha James
18 Ruben
19 Jenny
22 Cato
28 Isabelle
28 Lonneke

Activiteiten in de maand januari

Oudergesprekken (in de week van 11 januari)
Hasselbraam-academie (nog niet zeker in welke vorm)
Maandviering (3 februari vervalt, we denken na over een alternatief)
Viering Carnaval wordt nog over nagedacht

Verwachting scholensluiting
De scholen zijn in ieder geval tot en met 17 januari gesloten. Op dinsdag (12 januari)
zullen we vernemen of de (basis) scholen weer open kunnen. Wij houden er echter ook
rekening mee dat er nog anders besloten kan worden en houden dan ook meerdere
scenario's achter de hand.
Zonder al te veel op de zaken vooruit te lopen, laten wij u wel vast weten dat we de citotoetsen pas zullen afnemen wanneer de kinderen weer fysiek op school zijn (en dan zo
mogelijk niet meteen in de eerste fysieke schoolweek). De ouders van groep 8 worden
apart geïnformeerd over de toetsen ivm de adviezen en de overdracht naar het VO.
Na dinsdag besluit wij definitief over andere activiteiten die in de maand januari gebeuren.
Ondertussen broeden we al op creatieve invullingen.Wilt u leuke suggesties met ons
delen? Daar staan we altijd voor open natuurlijk ...

Noodopvang
Marjon van Pinxteren heeft opnieuw de coördinatie van de noodopvang op zich genomen.
Vóór de zomervakantie werd deze verzorgd door de Kindertuin. Nu is ons gevraagd de
opvang te verzorgen onder lestijd en vangt de Kindertuin kinderen van ouders op die

buiten schooltijd een contract hebben. Wanneer u opvang wilt inkopen buiten lestijd,
kunt u contact opnemen met de Kindertuin. Zij zullen dan bekijken of daar nog
mogelijkheden voor zijn.
Wij richten dit op school zo goed mogelijk in, maar willen u er op wijzen dat de
leerkrachten dit zelf doen (met waar mogelijk assistentie), naast het online lesgeven
aan de eigen groep.Mocht de situatie ontstaan dat (teveel) leerkrachten met
klachten thuis komen te zitten, kan dat in het uiterste geval tot gevolg hebben dat de
noodopvang niet beschikbaar is. Het blijft goed om daar rekening mee te houden en
een alternatief achter de hand te houden voor noodgevallen. Voor alle duidelijkheid
laat ik u nog weten dat wij in de noodopvang geen kinderen toelaten met
verkoudheidsklachten. Het bestuur van Stroomm heeft dit standpunt ingenomen
voor al haar scholen.
Voor ons is het heel belangrijk dat u ruim van tevoren (minimaal 24 uur!) Laat weten
of u de noodopvang nodig heeft. Wij tellen iedere keer hoeveel kinderen er zijn en
laten dan de leerkrachten naar school komen.Voor kinderen in de kleutergroepen is
andere opvang nodig dan voor de kinderen van groep 3 t / m 7 (die ieder hun eigen
lessen maken met hulp van de ondersteuner). We moeten dat dus op tijd kunnen
regelen.
De overstap naar Office 365 heeft wat problemen gegeven met de mailbox van
Marjon.
Zij heeft een nieuw adres: m.vanpinxteren@dehasselbraam.nl
Als het goed is, is zij nu weer gewon te bereiken. Lukt dat niet dan kunt u de mail
naar mij sturen: directie@dehasselbraam.nl

Technische problemen met thuisonderwijs
Soms ondervinden we problemen met Parro, MOO of andere websites waar we mee
werken. Dat ligt meestal niet aan de Hasselbraam, maar aan overbelasting van
betreffende websites, omdat heel Nederland daar momenteel gebruik van maakt.
Doorgaans is dat het geval bij de opstart van de dag. De oplossing is dan: even wachten
en het op een later tijdstip nog een keer proberen.
Wanneer u een bepaalde leerkracht niet kunt bereiken via de mail van Parro, kunnen wij
vaak wel achterhalen dat aan ligt. Laat het ons weten (soms hebben we dat zelf ook al in
de gaten en berichten wij u). We proberen dat meteen op te lossen als we dat kunnen.
Er zijn thuis ook wel eens technische problemen met inloggen of iets op de computer wat
niet goed werkt (geluid, camera etc.) Met die technische problemen kunnen wij u niet
helpen. Wij zijn daarvoor onvoldoende technisch deskundig en kunnen daar ook geen tijd
voor vrij maken. Probeer via de groepsapp of er een ouder is die er voldoende verstand
van heeft om even mee te denken of ga op zoek naar technische ICT-ondersteuning.
Ouders die hierin behulpzaam willen zijn, kunnen dat ook in de groepsapp van de klas
laten weten. Dat helpt om de juiste persoon te vinden.

Migratie van netwerk naar sharepoint

In de kerstvakantie zijn we overgestapt van een intranet naar een 'cloud'-omgeving.
Als het goed is, merkt u daar weinig van, maar voor ons was het wel even spannend
met de opstart van online-onderwijs. We waren er echter op voorbereid en gaan er
van uit dat het werken in de wolken niet meer gemak op zal leveren. Tot nu toe zijn
er wat hindernissen geweest ivm het wijzigen van enkele e-mailadressen (van
Lisanne, van Marie Claire en van Marjon), maar ik hoop dat dat nu achter de rug is.
Juiste mailadressen:
l.vanlogten@dehasselbraam.nl
m.schoordijk@dehassebraam.nl
m.vanpinxteren@dehasselbraam.nl
Wij zijn door enkele ouders voorzien van tips en adviezen rondom het gebruik van
TEAMS, omdat hier en daar wat problemen met de TEAMS-verbinding ontstonden.
Dat had op dat moment niet te maken met onvoldoende kennis, maar vooral met de
overstap van een oude naar een nieuwe Cloud-omgeving die niet helemaal werkte
(want wij gebruikten TEAMS al in een oude Office-omgeving). Toch heel veel dank
voor de aangeboden hulp en verschillende leerkrachten weten de betreffende
ouders nu te vinden met vragen als dat nodig is! Superfijn dat jullie meedenken.

Hasselbraam-academie, maandviering en Carnaval

We wachten de persconferentie van as dinsdag af voordat we nemen over
bovenstaande activiteiten. Het is zeker dat deze activiteiten niet zullen plaatsvinden
zoals we dat gewend zijn. We zoeken hier een passend alternatief voor binnen de
mogelijkheden die na dinsdag bekend zijn. U wordt hierover apart geïnformeerd via
de mail.

Eerder bericht over de Kiss & Ride-zone
In de vorige nieuwbrief heb ik u verkeerd geïnformeerd over de regel bij de kiss & ridezone van onze parkeerplaats. Ik werd er (terecht) op gewezen dat het parkeerverbod
alleen geldt in de ochtend. Daar is waarschijnlijk een goede reden voor. Daarnaast wordt
iedereen gevraagd binnen de vakken wil parkeren. Dat scheelt ook altijd weer wat
parkeerplekken ...

Brigadieren
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep geplaatst voor een coördinator voor het
brigadieren. Aangezien het idee is ontstaan dit mogelijk door twee mensen te laten doen,
zijn we nog niet op zoek naar iemand. Eén persoon heeft al belangstelling.

Daarnaast zijn we echt op zoek naar enkele ouders die mee willen helpen met
brigadieren. Om ervoor te zorgen dat de kinderen veilig van en naar school kunnen,
vinden we het van groot belang dat er ouders zijn die dit -samen met kinderen van
groep 8- willen doen. Het vraagt slechts een klein beetje extra van uw tijd voor- en
na school. Informatie is te verkrijgen bij Bregje Berends (huidige coördinator) of bij
ouders van de OV (ov@dehasselbraam.nl).

Van Haaren naar OIsterwijk

Per 1 januari vallen de beide scholen van Haaren onder de gemeente OIsterwijk. Wij
hebben de samenwerking met de scholen in Oisterwijk al opgezocht en ervaren nu
de eerste pocedures die soms net iets anders lopen. Eén daarvan is die rondom
onderzoek naar dyslexie. We hebben te maken met een iets andere route in de
Jeugdzorg en zijn eerder al overgestapt naar bibliotheek Midden-Brabant. Wel
blijven wij bij het samenwerkingsverband 'de Meierij-Zuid' voor de ondersteuning van
onze zorgvragen.

In memoriam Adriënne Verschuren
Zeer onverwacht ontvingen wij op 5 januari het bijzonder droevige bericht dat onze exwethouder Adriënne Verschuren overleed op maandag 4 januari. Zij zou die avond juist
beëdigd worden als raadslid in de gemeente OIsterwijk. Wij kenden Adriënne als een zeer
betrokken, bevlogen en aimabele vrouw met een enorm groot hart voor het onderwijs. We
wensen de familie heel veel sterkte toe de komende tijd. Een enorm verlies voor het
onderwijs en het verenigingsleven in Haaren en niet in de laatste plaats voor allen die haar
dierbaar waren.
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