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nieuwsbrief maart
Beste ouder (s) / verzorger (s),
Ik hoop dat iedereen al veel heeft kunnen genieten van de eerste meteorologische lentedagen. Het zonlicht brengt weer vrolijkheid en een stukje geluksgevoel terug. We duimen
dat we vanaf hier zonder noemenswaardige schooluitval het schooljaar kunnen vervolgen.
Ook kijken we uit naar activiteiten die we kunnen organiseren (al is het maar in
aangepaste vorm).
In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat we een nieuw MR-lid welkom heten. We gaan aan de
slag voor de bewoners van Haarensteyn ivm de nationale pannenkoekendag ... u heeft
het filmpje vast al gezien. Meer hierover vindt u onder de link. Vanaf 12 maart start er weer
een nieuwe Hasselbraamacademie, deze keer in een aangepaste vorm vanwege de
groepen die we niet willen mengen.Er worden al voorbereidingen getroffen voor de
Koningsspelen die op 23 april zullen plaatsvinden. En de maandviering van 31 maart,
waar alle groepen aan meedoen, willen we weer bij u thuis brengen.
Wilt u in de kalender noteren dat de oudergesprekken van maart verplaatst worden naar
de week van 19 april? U ontvangt weer een uitnodiging via Parro, omdat we ons kunnen
voorstellen dat u in dit bijzondere jaar meer behoefte heeft aan gesprekken over de
vorderingen van uw kind.
Tenslotte vindt u nog een stukje over het overblijven wat nog van belang is en wens ik u
veel plezier in deze heerlijke lente-maand!
Karin de Lange, directeur.

Jarig in maart

4 Liene ............... 22 Julan ...............
4 Cas ............ .... 22 Fons .............. 27 Nina
4 Pim ................. 22 Vic ....... .......... 28 Olivier
7 Mats ................ 23 Taco ............. 28 Niels
8 Jade. ............... 24 Rins
10 Floris
11 Iris
12 Lotje
14 Lieze
15 Birgitte

16 Sophie
19 Wes

Van de MR

In de vergadering van 25 februari j.l. heeft de MR Pieter Mensing benoemd als MRlid. Pieter zal dit schooljaar ingewerkt worden, zodat hij volgend schooljaar als
volwaardig lid de MR kan versterken. Wij wensen hem veel succes en kijken uit naar
de nieuwe samenstelling. Aan het einde van dit schooljaar zal Jan Sinot na een
ruime staat van dienst zijn rol in de MR neerleggen. Binnen de MR zal nog
besproken worden wie de rol van voorzitter zal overnemen.

Pannenkoekendag

Op vrijdag 19 maart a.s. is het landelijke pannenkoekendag. Wij gaan er voor zorgen dat het restaurant van
Haarensteyn gezellig versierd wordt en we zullen met
groep 5 langs gaan om even te zwaaien
en voor een beetje vermaak te zorgen.
We hebben er voor gezorgd dat er
materialen worden afgeleverd bij
Haarensteyn om voor alle bewoners
pannenkoeken te bakken, dus zo
wordt het toch nog een feestelijke boel.

Hasselbraamacademie

A.s. vrijdag start er weer een ronde
Hasselbraamacademie. Deze keer
maken wij als team de keuzes en
gaan de groepen elke week aan de
slag met een andere activiteit.
De kinderen blijven als groep bij
elkaar. Ze gaan o.a. sporten en
programmeren. De leerkracht zal
laten weten of ze nog iets
bijzonders mee moeten nemen.

Maandviering
Op woensdag 31 maart zal er opnieuw een maandviering gehouden worden. Normaal
gesproken zou het opa-en-oma-dag zijn, dus nodig ze vooral uit om (online) mee te kijken.
We gaan opnieuw ons best doen dit 'live-event' bij jullie te brengen.

Wijzigen data oudergesprekken

In de kalender staat aangegeven dat er op 29 en 30 maart tussentijdse
oudergesprekken plaatsvinden. Vanwege het verplaatsen van de cito-toetsen en
daarmee het verplaatsen van de analyses en groepsbesprekingen hierover, zullen
de oudergesprekken verplaatst worden naar de week van 19 april. Omdat we allen
toch graag de ontwikkelingen goed volgen
in deze tijd, zullen we de week daarvoor een overzicht met
cito-uitslagen meegeven aan de kinderen en
ontvangen alle ouders via Parro een uitnodiging om
in te tekenen.

Overblijven

Vanwege het werken met 'cohorten' (zoals ons protocol voorschrijft) spelen de
kinderen van de onderbouw gescheiden van de kinderen van de bovenbouw op het
schoolplein. Dat vraagt wel extra toezicht hebben we gemerkt. Soms komt een
ouder zonder afmelding niet opdagen bij het overblijven. Dat stelt ons voor een
lastige situatie. Wij vragen u dus nadrukkelijk in de gaten te houden of u aan de
beurt bent voor het overblijven of anders op tijd met iemand te ruilen (via de
groepsapp lukt dat vaak wel) of te mailen naar: o.overblijven@dehasselbraam.nl
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