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nieuwsbrief september
Beste ouder (s) / verzorger (s),
Wat een mooie start hebben we achter de rug. Heel fijn dat iedereen er weer in goede
gezondheid was, dat er veel blije gezichten waren en dat we al hard hebben kunnen
werken.
De nieuwe collega’s beginnen zich al thuis te voelen en er is hard gewerkt aan de film en
de power-points die we hebben gestuurd als alternatief voor de informatie-avond die
helaas niet in school kan plaatsvinden.
Het is ons opnieuw gelukt om met inzet van de nodige maatregelen op een verantwoorde
manier de school open te stellen voor de kinderen. Ontzettend fijn om te zien dat over het
algemeen ouders goed meewerken aan de route, afstand en afspraken op het schoolplein
bij brengen en halen. Dat gold ook afgelopen vrijdag tijdens het mooie afscheid van
Marjon. Het was een prachtige dag en Marjon heeft er ontzettend van genoten. Als bijlage
bij deze nieuwsbrief vindt u een bedankbrief van haar.
Natuurlijk ontzettend jammer dat we jullie niet binnen kunnen ontvangen voor
evenementen, maandvieringen en bijeenkomsten… toch blijven we daar creatieve
alternatieven voor zoeken (daar zijn we goed in ). De richtlijnen en adviezen staan in
ieder geval toe dat we ouders één op één binnen kunnen vragen voor een gesprek als dat
nodig is. Laten we hopen dat we na de winter weer terug kunnen naar ontmoetingen en
vieringen met elkaar.
Ik wens iedereen een mooi jaar toe en hoop dat we goed in contact blijven !
Karin de Lange, directeur.
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Activiteiten in de maand september

Alternatief voor Informatie-avond
8 september
1e serie Hasselbraamacademie
start 11 september
Week van de mobiliteit
start 14 september
Cito Entree
vanaf 21 september
Kinderpostzegels
start 23 september
Kinderboekenweek
start 30 september
Eerste maandviering op 7 oktober voor de groepen 1 + 7/8.
Helaas kunnen er vooralsnog geen ouders aanwezig zijn bij de maandviering.

Privacy-voorkeuren via de Parro-app

Via de Parro-app heb ik aan alle ouders het nadrukkelijke verzoek gedaan om de
privacy-voorkeuren aan te geven via “instellingen” rechts onderaan het scherm. Dat
helpt ons enorm om te zorgen dat we zorgvuldig om gaan met informatie en foto’s van
jullie kinderen en dat we wat gemakkelijker leuke foto’s kunnen plaatsen vanuit de
groepen.

Aanmelden voor hulp bij activiteiten

Via de Parro- app of een mail naar info@dehasselbraam.nl (dan zal Josan zorgen dat
het bij de juiste persoon terecht komt) kunt u aangeven bij welke activiteiten u mee wilt
helpen (als dat mogelijk is). Samen met de oudervereniging willen we kijken hoe we de
activiteiten dit jaar vorm kunnen en willen geven. Meerdere ouders hebben aangegeven
dat het fijn zou zijn als de activiteiten over het jaar verspreid zouden worden, ook daar
zijn we goed naar aan het kijken (alhoewel we bij sommige activiteiten geen keuze
hebben in de periodes). Ouderhulp wordt dus niet meer opgevraagd via het ouderhulpformulier. We zullen dat dit jaar zoveel mogelijk doen via een oproep in Parro.

Overblijven

De overblijfcoördinator (Jacqueline Peters) is een rooster aan het maken voor het
overblijven tot aan de kerstvakantie. Belangrijk is, dat u zorgt voor vervanging of voor
een bericht aan overblijven@dehasselbraam.nl als u zelf niet kunt !
In deze Coronatijd spelen er wel wat aanpassingen of aandachtspunten:
* Wanneer u klachten heeft, komt u niet (wij verzoeken u dan voor vervanging te zorgen
of te ruilen zoals hier boven vermeld).
* Wanneer we om 11.45 uur besluiten binnen te blijven ivm regen, nemen de
leerkrachten dat binnen over (ouders surveilleren niet in de klassen). Die beurt wordt
dan wel gezien als 'gedraaid', omdat ouders dan wellicht al naar school gekomen zijn of
er al rekening mee hebben gehouden.
* Als u moet surveilleren, maar u heeft een kind thuis omdat de klas geen leerkracht
heeft, mag u uw kind natuurlijk meenemen naar het surveilleren.
Opmerkingen of aandachtspunten over deze werkwijze graag naar:
directie@dehasselbraam.nl
Natuurlijk hopen we dat het voor iedereen weer goed gaat werken en dat we hiermee
kunnen zorgen dat de kinderen een fijne pauze kunnen beleven.

PR en klankbord

We gaan met een werkgroep aan de slag om de PR van onze school te optimaliseren
en zijn op zoek naar ouders die in een klankbordgroep mee willen denken. Ook roep ik
bij deze ouders op om mee te praten over tips die vanuit het tevredenheidsonderzoek
naar voren zijn gebracht. Laat u dat mij alstublieft weten op:
directie@dehasselbraam.nl. De ouders die een mailadres hebben achtergelaten in de
vragenlijst van de tevredenheidspeiling, kunnen een persoonlijke uitnodiging
verwachten.

Speerpunten voor dit schooljaar

We starten dit jaar met een nieuwe rekenmethode in de groepen 1 t/m 5. We ronden de
training Breinleren dit jaar af en zullen deze kennis meenemen in het lesgeven en in de
werkvormen die we gebruiken. Er zal dit jaar weer een basistraining FIDES gegeven
worden in groep 5 en bovendien zal ook het team dit jaar weer een (bij)scholing volgen.
We zullen Fides extra inzetten waar nodig. Ook hebben we mooie plannen als team om
onze ‘spirit’ te versterken in de samenwerking en teamgeest nu we enkele nieuwe
collega’s erbij hebben. Zo kunnen we het concept van Inspireren tot leren met hoofd,
hart en handen goed overdragen en tegelijkertijd met elkaar plezier beleven. Uiteindelijk
worden kinderen gelukkiger van een gelukkige leerkracht !

Week van de mobiliteit

In de week van 14 t/m 18 september besteden we weer volop aandacht aan veilig
verkeer: Oké met veilig verkeer.
We worden er nu in de huidige tijd nog meer mee geconfronteerd dat we rekening
moeten houden met elkaar. Gepaste afstand, lief zijn naar elkaar, de ruimte goed met
elkaar verdelen. We gaan dit op allerlei manieren aan bod laten komen. In de klassen
worden nieuwe verkeersborden ontworpen, gaan we op zoek naar verkeersborden en
onderzoeken we of de omgeving rondom de school veilig genoeg is. Maar er wordt ook
gelet op het verkeersgedrag van ouders/verzorgers en de kinderen. Wees daar alert
op!

Kinderpostzegels

Op woensdag 23 september is weer de aftrap van Kinderpostzegels. De kinderen gaan
een week lang op pad om zo veel mogelijk kinderpostzegels te verkopen. Afgelopen
jaren is dat heel goed gelukt, dus daar hebben we ook dit jaar weer alle vertrouwen in.

Kinderboekenweek

De kinderboeken week start op woensdag 30 september. We zullen deze
week weer op een leuke manier openen samen met alle kinderen.

Gymlessen

Vanaf maandag 7 september mogen wij bij de sporthal weer gebruik maken van de
kleedkamers en de douches. Kinderen gaan dan na de gymles weer douchen zoals
voorheen.

Hoofdluis

I.v.m. Corona hebben we op school geen controles meer uitgevoerd. Wij hebben u
gevraagd thuis extra te controleren. Inmiddels kunnen we zo af en toe ouders binnen
ontvangen (iedere bezoeker vult een TRIAGE-formulier in). We heb dan ook besloten
om een controle uit te voeren op het moment dat we van een ouder gemeld krijgen dat
er sprake is van hoofdluis in een bepaalde groep. Nadrukkelijk verzoek dit dus thuis
goed in de gaten te houden en bij ons te melden.
Tevredenheidsonderzoek

Er is inmiddels een analyse gemaakt van de ingevulde vragenlijsten. Deze analyse
wordt binnenkort besproken met de MR en de samenvatting zal dan ook met u gedeeld
worden. Ouders die hun mailadres hebben achter gelaten, nodig ik persoonlijk uit voor
een gesprek hierover. Daarnaast kunnen ook andere ouders mij laten weten of zij graag
met mij in gesprek gaan hierover.

Halt voorlichting in groep 7-8

Ieder jaar geeft bureau HALT voorlichtingen in groep 8. Op woensdag 2 september gaat
deze voorlichting bijvoorbeeld over groepsdruk. Het blijkt dat kinderen in de bovenbouw
steeds gevoeliger worden voor de mening van de groep. Vooral niet boven het maaiveld
uit willen steken. Daarnaast wordt de druk vanuit de groep soms ook behoorlijk groot.
Daar gaat deze voorlichting over.

Schoolbibliotheek is i.s.m. Bibliotheek Midden-Brabant weer geopend!

Nu de vakantie weer voorbij is, is de bibliotheek op school ook weer open gegaan voor
de kinderen. En daar zijn vorige week alweer heel veel boeken uitgeleend! Kinderen
worden hierbij geholpen door de leesconsulent van Bibliotheek Midden-Brabant, de
biebouder (op dit moment nog even niet) en de leerkracht.
Tijdens de zomervakantie is het uitleensysteem van de schoolbibliotheek van
Bibliotheek Babel overgezet naar Bibliotheek Midden-Brabant. Dit heeft te maken met
de herindeling van Haaren naar een nieuwe gemeente.
De kinderen hebben daar gelukkig niets van gemerkt, voor hen gaat het lenen als
vanouds. Het enige wat de kinderen niet kunnen doen, is boeken reserveren bij
Bibliotheek Midden-Brabant. Daarvoor in de plaats wordt de collectie op korte termijn
aangevuld met nieuwe boeken die met subsidie van de gemeente aangeschaft worden.
Een andere wijziging is dat de kinderen nu gratis een bibliotheekpas kunnen laten
maken bij Bibliotheek Midden-Brabant. Dan kunnen ze niet alleen op school boeken
lenen maar ook in de dichtstbijzijnde bibliotheek van Midden-Brabant bijvoorbeeld
Oisterwijk. Op een lenerspas kunnen boeken, puzzels, dvd’s, e-books, luisterboeken,
strips en tijdschriften geleend worden. Kijk voor de dichtstbijzijnde vestiging op
https://www.bibliotheekmb.nl/alle-bibliotheken.html. Hier vindt u alle vestigingen en de
openingstijden.
Hartelijke groet, Grietje Zemering (leesconsulent Bibliotheek Midden-Brabant)
p.s. Het is bijna Kinderboekenweek kijk op https://kinderboekenweek.nl/ voor mooie
boekentips en activiteiten in de buurt.
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