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extra nieuwsbrief juli
Beste ouder(s) / verzorger(s),

Drie weken geleden dacht ik dat de laatste nieuwsbrief naar u verstuurd werd. Nu
blijkt dat er toch nog wat essentiële, maar ook wat aardige berichten zijn die we u
in deze laatste week nog willen meegeven.
Let u vooral op de berichtgeving over het overblijven. We gaan werken met een
nieuw systeem, waarin u zelf kunt aangeven op welke dagen u wilt / kunt helpen
met het overblijven. U vindt hierover meer informatie in deze nieuwsbrief. Ook zal
hierover nog een aparte mail verzonden worden.
Nogmaals wens ik u vanaf deze plek mede namens het hele team van de
Hasselbraam alvast een hele mooie, warme, vrije en vooral gezonde vakantie toe.
Karin de Lange
Directeur.



In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen:
* Van belang in de laatste schoolweek

* Van belang na de vakantie
* Nieuw systeem overblijven
* Schoolgids en kalender op de website
* Mailadressen hersteld
* Extern aanbod in de vakantie

Van belang in de laatste schoolweek

Maandag voeren de leerling van groep 8 de musical op in d'n Domp. 's Middags
voor de opa's en oma's en 's avonds voor papa's en mama's. De andere kinderen
bekijken de musical deze keer op het digibord in de klas. Als dat met de streaming
op maandag niet lukt, kijken we de opnames dinsdag terug.
De kinderen zullen deze week samen met de leerkracht het één en ander
schoonmaken in de klassen. Dit jaar doen we dat nog zonder hulp van ouders
(vanwege de beperking van het aantal volwassenen in de klaslokalen).
Op woensdag zijn de gymlessen voor de bovenbouwgroepen buiten.
Donderdag is onze Hasselbraamdag, die we ook dit jaar gewoon door laten gaan.
Aan het einde van deze dag zullen we de leerlingen van groep 8 uit de school
vegen.... Zij zijn op vrijdag vrij.
Op vrijdag zal er nog een laatste maandviering zijn die we zullen opnemen en
naar u zullen versturen om later nog te kunnen terugkijken. Aan alle kinderen
geven we een kleine attentie mee ter introductie van de vakantie, omdat we u dit
jaar helaas niet bijeen kunnen laten komen voor een ouder-bedank-moment.
LET OP !!! Er zijn op vrijdag géén brigadiers beschikbaar !
Deze week zal de laatste week zijn voor Marjon, Eva, Mijke en Lisanne.
Ouders die Marjon persoonlijk gedag willen zeggen, kunnen binnenlopen op
maandag, donderdag of vrijdag. Ouders die Eva persoonlijk gedag willen zeggen,
kunnen na schooltijd even bij haar binnen lopen (op woensdag is zij er niet). Op



vrijdag nemen al deze collega's afscheid van de kinderen in de klas en kunnen
ouders die dat willen ook Mijke en Lisanne gedag zeggen.

Van belang na de vakantie

Na de zomervakantie zullen wij weer teruggaan naar de oude schooltijden
(08.30-14.30 uur en op woensdag en vrijdag tot 12.30 uur). We zullen bij aanvang
van het schooljaar laten weten of ouders ook weer in de klassen mogen komen
tijdens het inlopen (08.15-08.30 uur). Als de situatie het toelaat, zullen ouders van
de bovenbouwgroepen dan ook weer op het schoolplein kunnen komen.
We zullen de kinderen als vanouds weer met een bijzonder welkom ontvangen op
de eerste schooldag. Laat ze maar vast oefenen met het Hasselbraamlied !
De eerste twee weken na de schoolvakantie zullen wij weer starten met de
Gouden Weken. Er zal volop aandacht zijn voor de groepsvorming met o.a. de
metaforen van Fides en worden er afspraken gemaakt over hoe we er met elkaar
weer een supergoed jaar van gaan maken, waarin iedereen het fijn heeft op
school en in de klas.
Noteert u in ieder geval maandagavond 13 september in uw agenda. Dan is
onze algemene informatie-avond en tevens de algemene ledenvergadering van de
oudervereniging. Ook zal de MR daar van zich laten horen. Ik hoop van harte dat
de situatie het toestaat dat we elkaar daar weer gaan ontmoeten en anders zullen
we vast weer creatief zijn met een live-streaming o.i.d.

Nieuw systeem overblijven

Nog vóór de vakantie ontvangt u van mij informatie over een nieuw systeem,
waarmee u zelf kunt intekenen voor overblijfbeurten. Dat geeft wat meer vrijheid
om het voor u passend te maken. Het programma heet: inzetrooster.nl
Houd uw mailbox in de gaten !
Jacqueline Peters blijft de coördinatie hiervan doen, dus u kunt haar een mail
sturen als er vragen over zijn. Het mailadres is inmiddels weer hersteld naar:



overblijven@dehasselbraam.nl

Schoolgids en kalender op de website

In de eerste schoolweek zullen de oudsten van elk gezin weer een nieuwe
kalender (met schoolgidsinformatie) mee krijgen. De kalender zal al eerder op de
website verschijnen, zodat u belangrijke data al kunt overnemen.

Mailadressen hersteld:

Vorige week merkten we het al: er waren wat problemen met de mailadressen van
het overblijven en van de oudervereniging. inmiddels zijn de mailadressen hersteld
en kunt u de oudervereniging weer bereiken op:
oudervereniging@dehasselbraam.nl
Jacqueline Peters is als coördinator van het overblijven weer te bereiken onder het
oude mailadres:
overblijven@dehasselbraam.nl
Excuses voor het ongemak !

Extern aanbod in de vakantie

Hieronder vindt u nog wat extern aanbod wat mogelijk de moeite waard is om over
na te denken in (of na) de vakantie:
De gemeente Oisterwijk is op zoek naar leuke, creatieve ideeën voor een
herbestemming van het gemeentehuis van Haaren. De ideeën kunnen worden
aangeleverd tot 15 september 2021.
https://oisterwijk.nl/gemeentehuis-haaren
Voor gitaarlessen in de Sprankel na de vakantie, kunt u contact opnemen met:



Peter van Aerts: www.petervanaerts.nl
06-27315185
Vakantielezen
(VOOR)LEZEN IS HEEL BELANGRIJK, OOK IN DE VAKANTIE! IN DE BIBLIOTHEEK STIMULEREN EN
INSPIREREN WE KINDEREN OM OOK IN DE VAKANTIE DOOR TE LEZEN. HIERMEE BLIJFT HUN
LEESNIVEAU OP PEIL OF VERBETERT ZELFS.
KINDEREN KUNNEN GRATIS LID WORDEN VAN DE BIBLIOTHEEK. KOM
LANGS OF DOE MEE AAN DE ACTIVITEITEN!

VOOR PEUTERS, 0-5 JAAR MET BEGELEIDER VOORLEZEN
14 JULI, 21 JULI, 28 JULI, 4 AUGUSTUS, 11 AUGUSTUS, 18 AUGUSTUS, 25
AUGUSTUS
10.30 TOT 11.00U
EEN GEZELLIG HALFUURTJE WAARIN WORDT VOORGELEZEN UIT VROLIJKE BOEKJES.
THEATERVOORSTELLING “JE KAN HET”

1 SEPTEMBER
10.30 TOT 11.00U
POPPENTHEATER OVER HET KLEINE VOGELTJE COCO DAT DENKT DAT HIJ NIET KAN VLIEGEN. NA
AFLOOP KRIJGEN DE PEUTERS EEN LUNCHPAKKETJE MET EEN VERRASSING MEE NAAR HUIS.

VOOR KINDEREN IN DE LEEFTIJD VAN 6-8 JAAR
ONZE VOORLEESKAMPIOEN, SAM WOLFS, LEEST VOOR

28 JULI EN 25 AUGUSTUS
11.30 TOT 12.30U
SAM VERTELT HOE ZE VOORLEESKAMPIOEN IS GEWORDEN EN TOT DE LANDELIJKE FINALE IS
GEKOMEN. ZE LEEST OOK VOOR EN JE KUNT HAAR VRAGEN STELLEN.

VOORLEZEN
14 JULI, 21 JULI, 4 AUGUSTUS, 11 AUGUSTUS, 18 AUGUSTUS
11.30 TOT 12.00U
KOM LUISTEREN NAAR EEN MOOI VERHAAL EN NEEM NA AFLOOP EEN BOEK MEE OM THUIS OF OP
DE CAMPING TE LEZEN.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN GRATIS.
WEL GRAAG VOORAF AANMELDEN VIA OISTERWIJK@BIBLIOTHEEKMB.NL
ZIEN WE JE BINNENKORT BIJ DE BIBLIOTHEEK OISTERWIJK?



KIJK OP WWW.BIBLIOTHEEKMB.NL/ZOMER-MET-DE-BIEB VOOR NOG
MEER VAKANTIE INSPIRATIE.
WWW.BIBLIOTHEEKMB.NL/OISTERWIJK
WWW.FACEBOOK.COM/BIBLIOTHEEKOISTERWIJK
de Bibliotheek Oisterwijk, Spoorlaan 82E, 5061 HD Oisterwijk
013-5283239

Typecursus

In het nieuwe signalen ga ik weer
type-les geven in de Sprankel,
voor kinderen vanaf groep 6.
Op woensdag van 13.45-14.45 uur.
Start woensdag 15 september.
Ik ga er vanuit dat het
met de maatregelen
mogelijk is.
De methode die ik hiervoor gebruik is Typeworld. Een manier om te leren typen via
eilanden in gamevorm. Uw soort kan overal oefenen via internet. Ook voor
kinderen met dyslexie is deze methode zeer geschikt.
Kosten: Bij een deelname van minimaal 10 kinderen € 90,-Zijn er tussen de 6 en 10 kinderen worden de kosten € 105,--.
De cursus bestaat uit 10 lessen met een afgesloten examen. Een licentie is
inbegrepen.
Voor meer informatie/aanmelden: Caroline Meijerink, 06-11068676/0411622996,
info@mecaro.nl

Nieuws van Music-lab

Onder deze link vind je meer info over het Music Lab... voor als je een instrument
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