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nieuwsbrief mei
Beste ouder (s) / verzorger (s),
Ik hoop van harte dat jullie allen -op een verstandige manier natuurlijk- genoten hebben
van deze heerlijke zonnige dagen. Mensen trokken massaal naar buiten en er zijn vast
ook gezinnen naar de camping gegaan. Vandaag start Nederland met de eerste
versoepelingen, maar we zullen nog goed op moeten letten als we ons weer onder meer
mensen begeven. Op school zal alles voorlopig nog blijven zoals voorheen, maar we zijn
ons zeker aan het voorbereiden op mooie momenten zoals weer een
Hasselbraamacademie, het kamp voor groep 7 + 8, schoolreis voor groep 1 t/m 6 en de
Hasselbraamdag. Met de Koningsspelen hebben we gezien dat we ook binnen de
maatregelen TOPdagen kunnen maken.
In deze nieuwsbrief leest u over de plannen voor de komende maand. Er volgt na de
meivakantie nog een periode van 10 weken school, maar we zijn ondertussen al volop
bezig met de inrichting van het nieuwe schooljaar. Naar verwachting zullen we ongeveer
een zelfde aantal leerlingen hebben als dit jaar. Het is fijn dat we in de afgelopen periode
naast broertjes en zusjes weer een aantal nieuwe leerlingen mochten verwelkomen.
Ongeveer gelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u van ons de brief over de
groepenverdeling voor volgend schooljaar. Ook zijn de scholen van Stroomm natuurlijk
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volop aan het bespreken hoe we de extra middelen vanuit het Nationaal Programma
Onderwijs kunnen inzetten op kwaliteit, ondersteuning aan leerlingen en waar mogelijk
extra inzet van personeel.
Ik wens u alvast een hele fijne meivakantie toe en veel plezier met het lezen van deze
nieuwsbrief. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Ik ben altijd te bereiken via
directie@dehasselbraam.nl
In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen:
* Verjaardagen in mei
* Succesvolle Koningsspelen
* Verkeersexamen groep 7/8
* Studiedag personeel
* Digitaal museum Kunstproject
* Meivakantie en werkzaamheden
* Schoolfotograaf
* Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
* Vergadering oudervereniging
* Hasselbraam-academie
* Kledingcontainer
Karin de Lange, directeur.
Vriendelijke groet,
Karin de Lange

Jarig in mei

1 Josan (administratie)
4 Max
9 Zara + Juul
10 Renske
17 Tobias
27 Lucas + Pim
28 Lynn + Bloeme
30 Myrthe

2

Succesvolle Koningsspelen

Vast en zeker heeft u foto's of filmpjes voorbij zien komen van de Koningsspelen
die wij hielden op 23 april. Natuurlijk werkte ook het mooie weer mee aan deze
heerlijke dag, maar onze dank gaat zeker uit naar de ouders die geholpen hebben
bij de onderbouwgroepen en de workshopleiders van RKSV Nemelaer, Anytime
Fitness, LTV Haaren en THF Freerunning. Mede daardoor werd het een groot
succes. Superbedankt !

Verkeersexamen groep 7/8

Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor het theoretische verkeersexamen!
Van harte proficiat ! En nu op naar het praktisch verkeersexamen dat afgenomen
zal worden in Oisterwijk. Groep 8 mag hier ook aan meedoen, omdat dit vorig jaar
niet lukte vanwege de maatregelen. Meer informatie hierover volgt zsm
Groep 7/8 deed ook mee met de nationale verkeersquiz. Ook al waren ze niet de
beste van Nederland, ze hebben toch een hele goede score behaald. We zijn
supertrots op ze!

Studiedag personeel

Terwijl jullie genoten van een zonnig lang weekend, hebben wij ons als team
gestort op een waardevolle studiedag. We bespraken een methodiek die we gaan
toepassen om onze plannen effectief en volgens een vaste structuur samen op te
pakken. Bij het uitwerken van doelen voor het nieuwe schooljaar zullen we ons
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steeds de vraag stellen: wat worden onze leerlingen hier beter van? Het sociaalemotioneel welbevinden van de kinderen, cultuuronderwijs, gebruik maken van
talenten van leerlingen, leerkrachten en ouders en het nadrukkelijk uiting geven
aan 'hoofd', 'hart' en 'handen' zijn belangrijke speerpunten die aandacht zullen
krijgen.
Met elkaar hebben we een analyse gemaakt van ons volgsysteem voor sociaalemotioneel welbevinden (ZIEN), omdat we kinderen in deze tijd vooral op dat vlak
goed willen volgen. Daar waar bijzonderheden op individueel niveau naar voren
komen, neemt de leerkracht vanzelfsprekend contact met u op (of is dat al met u
besproken in de afgelopen oudergesprekken).

Digitaal museum Kunstproject

In de twee weken voor de meivakantie hebben de kinderen van alles geleerd over
Kunst. In elk leerjaar leerden de kinderen over het leven en werk van een
bepaalde kunstenaar.
U heeft er vast al meer van gehoord of gezien.
Wij hebben van alle kinderen kunstwerken
ingestuurd die online in een digitaal museum
geplaatst worden. Ieder kind ontvangt een flyer met
een code, waarmee u kunt inloggen in het digitaal
museum. Ook vrienden en familie kunnen worden
uitgenodigd. Naast het bekijken van de gemaakte
kunstwerken kunt u er ook bestellingen plaatsen als
u dat wilt (niet verplicht natuurlijk). U leest daarover alles in de flyer. Via de Parroapp zal de leerkracht laten weten wanneer de flyer mee naar huis wordt gegeven.
Achter de ramen van de onderbouwgroepen zal gedurende de meivakantie ook
kunst te zien zijn, dus loop er gerust een keer langs!

Meivakantie en werkzaamheden
Bijna is het meivakantie. In de vakantie zal bovenaan de trap (bij de lokalen van groep 6/7
en 7/8) een glazen wand geplaatst worden, waardoor er meer rust zal komen bij de
werkplekken op de gang boven. Ook zal er in de meivakantie een extra schoonmaak-
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ronde uitgevoerd worden.
We zien de kinderen dan op 17 mei weer terug op school. Hemelvaartsdag valt deze keer
in de meivakantie. Op maandag 24 mei zijn de kinderen vrij vanwege 2e pinksterdag.

Schoolfotograaf

Op maandag 17 en dinsdag 18 mei zal de schoolfotograaf op school zijn. Op
maandag vooral voor de Klimop en op dinsdag vooral voor de Hasselbraam. Er is
miv dit schooljaar gekozen voor een nieuwe fotograaf, waarvan we erg mooie
resultaten hebben gezien. We hopen dat jullie daar net zo enthousiast over zijn.
Kijk alvast eens op de website:

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei

Dodenherdenking op 4 mei blijft altijd een bijzonder moment, zo ook voor de
inwoners van de gemeente Haaren. Het vraagt van de organisatoren wat
aanpassingen in de uitvoering hiervan. De kinderen van groep 8 hebben altijd het
monument van "de Schotse bevrijders" onder hun hoede. Ook dit jaar zullen zij
een krans leggen bij het monument. Kinderen van groep 8 worden uitgenodigd om
dit te doen op dinsdag 4 mei om 14.30 uur. Cees van Roessel van gedenkplaats
Haaren komt vóór de meivakantie in de klas vertellen over Haaren in oorlogstijd.
Bijzondere ervaringen die we graag aan de jonge generatie willen doorgeven.

Vergadering oudervereniging

Op maandagavond 17 mei vindt er weer een vergadering plaats van de
oudervereniging. Samen met het team buigen de ouders zich momenteel over de
organisatie van de schoolreis die we graag op 1 juli willen laten plaatsvinden. Ook
denken ze mee over een mooie afsluiting van het schooljaar tijdens de
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Hasselbraamdag. Weet u dat u altijd ideeën, suggesties, vragen of opmerkingen
bij de oudervereniging kwijt kunt? De oudervereniging is te bereiken
via ov@dehasselbraam.nl

Hasselbraamacademie

Op vrijdag 28 mei start de laatste Hasselbraamacademie van dit schooljaar. We
zullen dat op dezelfde manier organiseren als de laatste keer. De groepen blijven
dan bij elkaar in hun eigen 'bubbel' en krijgen een afwisselend aanbod van sport,
programmeren en expressie in vier weken. Groep 8 zal in deze periode met een
drama-docent aan het werk gaan om extra vaardigheden te oefenen voor de
eindmusical.

Kledingcontainer

We vinden het fijn om te kunnen melden dat er weer een nieuwe
kledingcontainer is geplaatst, deze keer van de organisatie "Second Life Textile".
Van de ingezamelde kleding gaat 60% naar tweedehands verkoop in
ontwikkelingslanden, 20% wordt omgezet naar poetsdoeken, 13% wordt omgezet
naar isolatiemateriaal of vulling voor autostoelen en 7% wordt uiteindelijk
verbrand. Denk er vooral aan om hier textiel in te verzamelen. Een deel van de
opbrengst komt ten goede aan de Sprankel. We kunnen dit investeren in het
schoolplein van nieuw spelmateriaal. De container is te vinden bij de fietsenstalling

aan de kant van de Sprankeltuin.
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Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier uitschrijven.
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