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nieuwsbrief juni
Beste ouder (s) / verzorger (s),

Wat is het toch heerlijk dat we eindelijk weer van de zon kunnen genieten, op een
terras een ijsje kunnen eten en inmiddels uit die nare periode lijken te komen. Zo
kunnen we de zomer in ieder geval positief tegemoet zien.
Er staat ons de komende tijd nog veel te doen, maar daar hebben we ook zin in.
We hopen van harte dat we nu toch het kamp, de schoolreis, en leuke
Hasselbraamdag en zeker een mooie afsluiting van het schooljaar kunnen
vormgeven. De vooruitzichten zijn in ieder geval goed.
In deze nieuwsbrief leest u over de plannen voor de komende maand. Over de
maandviering op 9 juni, de Cito Entree Toets voor groep 7, Over de studiedagen
aan het einde van deze maand en laat ik u meteen weten dat op dinsdag 29 juni
het laatste rapport van dit schooljaar mee zal gaan... De oudergesprekken zouden
we aan het einde van dit schooljaar heel graag weer op school voeren.



Ik wens u veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief. Heeft u vragen,
opmerkingen of suggesties? Ik ben altijd te bereiken via
directie@dehasselbraam.nl
Karin de Lange
directeur OBS de Hasselbraam
In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen:
* Verjaardagen in juni
* Schoolfoto's
* Bezetting groepen volgend schooljaar
* Afscheid Marjon
* Maandviering
* Cito Entree voor groep 7
* Brigadieren
* Digitaal museum Kunstproject
* Studiedagen en traject LeerKracht
* Kamp Vught
* Schoolreis en Schoolkamp
* Mededelingen MR
* Buurtgezinnen
* Kennismaking Hockey
* Viswedstrijd

Jarig in juni

2 Jort
6 Mats (A)
7 Lisanne
8 Isa
10 Jelle (J)
16 Hannah (B)
17 Roos (B)
20 See
21 Ive
27 Willem



28 Nicky

Schoolfoto's

De foto's staan online. Als het goed is, heeft u inmiddels de folders met de
UNIEKE inlogcode ontvangen en kunt u evt. een bestelling plaatsen. Wanneer u
de bestelling vóór a.s. vrijdag plaatst, ontvangt u de groepsfoto er gratis bij. In de
week van 14 juni zullen die bestellingen op school afgeleverd worden (dan worden
er ook geen verzendkosten berekend). Wij zullen via de parro-app laten weten
wanneer ze opgehaald kunnen worden. Bestellingen kunnen later ook nog gedaan
worden, maar dan geldt de actie niet.

Bezetting groepen volgend schooljaar

Helaas zal de verdeling van leerkrachten over de groepen nog even op zich laten
wachten. Tussen 14 en 22 juni vinden er sollicitatiegesprekken plaats voor de
vacatureruimte die er is ontstaan. In de benoemingsadviescommissie zitten naast
de directeur: 2 leden uit de MR (personeel en ouder) en een teamlid. Met
vertrouwen gaan we op zoek naar krachtige collega's die de visie van onze school
een warm hart toe dragen. Aangezien er momenteel veel minder sollicitanten
beschikbaar zijn, willen we flexibel kijken naar hoe we de juiste mensen op de
juiste plekken zetten. Ook wordt er binnen Stroomm nog gesproken over de inzet
van extra (NPO)gelden vanuit de overheid. Dat kan ook nog extra vacatureruimte
opleveren die van invloed is op de invulling van het gehele plaatje. We vragen dus
nog even geduld, maar doen er alles aan om te zorgen dat elke groep volgend jaar
een fijne, geschikte leerkracht heeft.
Afscheid Marjon: 18 jaar "de Hasselbraam"

In een eerdere brief werd al aangekondigd dat ik de Hasselbraam ga verlaten.
Vanwege alle Covid maatregelen zie en spreek ik u, de ouders/verzorgers, niet



meer zo vaak. Graag wil ik nog even wat meer vertellen over mijn besluit.
Ik kwam in 2003 op de Hasselbraam als IB-er en leerkracht van groep 6-7, met
Marie-Claire. Dat was een grote overstap. Ik kwam als IB-er en adjunct van een
basisschool in Schijndel met traditioneel klassikaal onderwijs en ging op De
Hasselbraam een nieuwe uitdaging aan. Toen nog was de Hasselbraam een
school met een ‘ervaringsgericht’ concept. Heel wat anders dan wat ik kende,
maar de visie en de manier van werken paste goed bij mij. In de jaren daarop heb
ik met vele collega's samengewerkt; als duo in een baan waarop ik deels voor de
klas stond en deels IB-taken uitvoerde. En dat heb ik altijd met heel veel plezier
gedaan.
In 2016 kreeg ik de kans om fulltime IB-er te zijn; iets wat ik ook heel graag wilde.
Dat kon niet op één school, maar wel op 2 scholen. Dus ging ik voor 2 dagen per
week naar een andere Stroomm school: ‘De Kleine Beer in Berlicum’. Ook daar
werk ik nu met heel veel plezier. Maar de taak van IB-er is de afgelopen jaren
veranderd en ik ervaar het als omvangrijker. Ik merk dat ik mijn IB-werk op de
beide scholen niet meer kan doen zoals ik dat graag wil. Toen een poos geleden
de kans kwam om weer op één school te werken heb ik die met beiden handen
aangegrepen.
Ik weet nog niet hoe het zal voelen om na bijna 18 jaar de deur van deze fijne
school achter me dicht te trekken. Mijn collega's gedag te zeggen, waarmee ik
zoveel jaren met heel veel plezier samengewerkt heb. De kinderen waarvan ik er
velen goed ken, niet meer zien te opgroeien. Ik weet wel dat de school altijd een
speciaal plekje in mijn hart zal blijven houden.
Maar elk einde is ook een nieuw begin.
Bij het schrijven van dit stukje is nog onduidelijk hoe we afscheid zullen gaan
nemen. Maar ik wil u, ouders/verzorgers, bedanken voor de samenwerking en het
vele dat ik in de loop van de jaren van u geleerd heb. Vanzelfsprekend zal ik
zorgen voor een zorgvuldige overdracht naar mijn opvolger.



Maandviering

Op woensdag 9 juni vindt er weer een maandviering plaats
door de groepen 1 t/m 8.
Ook deze keer zullen we dat via een streaming
bij jullie brengen en kijken de kinderen in de klas
mee op het digibord.
We starten om 11.00 uur en ook al is het
geen speciale opa-en-oma-dag....:
nodig ze gewoon lekker uit om mee te kijken :-)

Cito Entree voor groep 7

Vanaf 7 juni zullen de kinderen van groep 7 een aantal dagdelen aan de cito
entree toets werken. STILTE! WERK IN UITVOERING. Tijdens een aantal
dagdelen werken ze aan allerlei opdrachten voor taal, rekenen, spelling,
begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Voor de zomervakantie verwachten we
de uitslagen daarvan terug en krijgen de leerlingen een pre-advies: Als jij je zo
blijft ontwikkelen, dan zou dit wel eens een goede middelbare schoolkeuze voor
jou kunnen zijn. We weten dan meteen wat er in groep 8 nog moet gebeuren om
met de kinderen te komen tot de juiste keuze.

Brigadieren

De kinderen van groep 8 van beide scholen zorgen er samen met ouders super



voor dat jullie kinderen veilig kunnen over kunnen steken. Maar deze kanjers van
groep 8 gaan natuurlijk zelf vertrekken, dus krijgen de kinderen van groep 7
binnenkort de brigadierstraining. Zo zorgen we ervoor dat ook volgend jaar jullie
kinderen weer veilig en wel naar school en naar huis kunnen. Kinderen:
Bedankt! We hebben een nieuwe coördinator gevonden voor het overblijven,
maar hebben zeker nog wat ouders nodig die we kunnen inroosteren om samen
met de leerlingen te kunnen brigadieren. Vanzelfsprekend krijgt u daar alle uitleg
over en gaat het steeds maar om een kort moment bij het halen of brengen van de
kinderen. Het moet toch lukken om dat samen te organiseren. Laat weten of u
meedoet ! ov@dehasselbraam.nl of directie@dehasselbraam.nl

Digitaal museum Kunstproject

Wat een leuke resultaten heeft het kunstproject opgeleverd !
We hopen dat jullie de kunstwerken in het onlinemuseum hebben bekeken. Misschien is er zelfs nog
wel een kunstwerk besteld ...
Het project is achter de rug, maar hier en daar zijn
echte kunstenaars-in-de-dop opgestaan ... knap
gedaan.
De kunstwerken hebben op grote posters op het
raam van de onderbouwgroepen gehangen. In iedere klas komt ook nog een
poster met alle kunstwerken van de klas te hangen.

Studiedagen en traject LeerKracht



Op 23, 24 en 25 juni staan er drie studiedagen ingepland, De kinderen zijn dan
vrij. Een deel van de tijd zal ingevuld worden door heel Stroomm samen en een
deel met het team van de Hasselbraam zelf. We zijn gestart met een teamontwikkeltraject waarvoor we voorbereidingen zullen treffen om een nieuwe
methodiek toe te passen op school-ontwikkel-onderwerpen. We vinden met elkaar
steeds meer één lijn in het oppakken van onderwerpen en de methodiek zal ons
helpen om meer concrete doelen te behalen.
Ook gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor een goede overdracht naar
het nieuwe schooljaar, kijken we terug op de doelen van het jaarplan en stellen we
nieuwe doelen op voor het komende schooljaar.

Kamp Vught

De kinderen van groep 7/8 zijn helemaal blij dat het toch gaat lukken: Op 11 juni
gaan ze naar Kamp Vught. Een indrukwekkend en bijzonder museum. Ze hebben
zich al goed ingelezen en vragen beantwoord. Ook hebben ze er al veel met
elkaar over gesproken en een film erover bekeken. Het belooft een bijzonder
bezoek te worden.

Schoolreis en Schoolkamp

Bij het versturen van deze nieuwsbrief is er nog steeds onduidelijkheid over de
schoolreis. Helaas heeft het OMT (outbreak management team) nog niet
geadviseerd de maatregelen in het basisonderwijs te versoepelen, ondanks de
versoepelingen die landelijk zijn doorgevoerd. Wij vinden dat vanzelfsprekend heel
jammer. Het voorlopige plan is om met bussen naar Toverland te gaan. Toverland
is nu weer open, maar het is nog onduidelijk of we met de groepen 1 t/m 6 in de
bussen kunnen op 1 juli. We houden op dit moment dus nog even een slag om de
arm en hopen na de persconferentie van 23 juni zekerheid te hebben.
In groep 8 zijn de uitslagen van de eindtoets binnen en zijn de kinderen
aangemeld op de VO-scholen. Kinderen kunnen binnenkort gaan kennismaken
met hun nieuwe klas. We gaan ze heel veel geluk wensen in een mooie toekomst.
Op dit moment kijken groep 7 en groep 8 natuurlijk uit naar het schoolkamp. Er



wordt een geweldig programma in elkaar gezet voor 30 juni en 1&2 juli, waar de
ouders van groep 7 en 8 nog alle informatie over ontvangen. We hebben er reuze
veel zin in.
Ondertussen lopen hier allerlei andere personages rond…..Aha, dat is natuurlijk
voor de musical! Want ook daarvoor zijn de voorbereidingen in volle gang.

Mededelingen MR

In de laatste MR-vergadering is gesproken over de verdeling van leerlingen over
de groepen en over wisselingen in het team. We keken naar de stand van zaken
rondom het jaarplan en spraken over de inzet van middelen die beschikbaar
komen vanuit het nationaal programma onderwijs. De MR wordt bij de inzet van
deze middelen nauw betrokken.

Buurtgezinnen

Onder deze link vindt u meer informatie over het initiatief 'buurtgezinnen'. De
gedachte erachter is dat gezinnen dichtbij klaarstaan voor elkaar daar waar dat
voor korte of langere tijd nodig is. Meer informatie voor buurtgezinnen in Haaren
kunt op opvragen bij reggie@buurtgezinnen.nl

Kennismaking Hockey

De hockeyclub wil graag weer nieuwe leden verwelkomen !



Viswedstrijd op 11 juli

Er wordt een viswedstrijd georganiseerd door de jeugdraad en werkgroep Park
Ruijbosch op 11 juli ! Superleuk...
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