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

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We zijn volop bezig
met de afronding en gaan helaas opnieuw afscheid nemen van mensen die gaan
vertrekken. Maarrr we kijken ook erg uit naar het verwelkomen van een aantal
fantastische nieuwe collega’s. Tijdens de afgelopen studiedagen is er een goede
basis gelegd voor ontwikkelingen in het nieuwe schooljaar en daar hebben we met
elkaar ook weer veel zin in.
We laten een bijzonder jaar achter ons en kijken weer vooruit. We hebben elkaar
gemist, dat is ook gebleken uit verschillende gesprekken die ik met ouders heb
gevoerd. Laten we er van uit gaan dat we elkaar komend jaar weer vaker gaan
zien ! 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.



Vanaf deze plek wil ik iedereen bedanken die in dit lastige jaar toch z'n uiterste
best heeft gedaan er het beste van te maken. Ik wens u namens het hele team
van de Hasselbraam alvast een hele mooie, warme, vrije en vooral gezonde
vakantie toe en zie ik u graag weer terug in het nieuwe schooljaar.
Karin de Lange
Directeur.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen:
* Verjaardagen in juli
* Schooltijden na de vakantie
* Bezetting groepen volgend schooljaar
* Bericht van Eva, Bas en Lisanne
* Nieuwe collega's stellen zich voor
* Versoepelingen
* Oudergesprekken
* Studiedagen
* Nieuwe coördinatpr brigadieren
* Maandviering
* Nieuws uit groep 7
* Hasselbraamdag en afscheid groep 8
* Overblijven volgend schooljaar
* Kalender en schoolgidsinformatie
* Groepsouders
* Typecursus

* Music Lab

Jarig in juli

1 Loek
2 Robin
4 Dylana
5 Karin



10 Avery
14 Elise
16 Oscar
18 Leonie
21 Lotte (B)
22 Lenn
24 Fabian
25 Jip
28 Daan

Schooltijden na de vakantie

Na de zomervakantie zullen wij weer teruggaan naar de oude schooltijden (08.3014.30 uur en op woensdag en vrijdag tot 12.30 uur). We zullen bij aanvang van het
schooljaar laten weten of de situatie het toelaat om ouders ook weer in de klassen
te ontvangen tijdens het inlopen (08.20-08.30 uur). Als de situatie het toelaat,
zullen ouders van de bovenbouwgroepen dan ook weer op het schoolplein kunnen
komen.

Bezetting groepen volgend schooljaar

Op dit moment is onze puzzel zo goed als rond. De verwachting is dat er in de
loop van volgende week een aparte mail rondgestuurd zal worden, waarin duidelijk
wordt welke juf / meester volgend schooljaar in welke klas zal staan. We zijn trots
(en ook wel gerustgesteld) dat we krachtige collega's hebben aangetrokken,
daarvoor worden nu de laatste formele zaken geregeld. Met deze collega's
hebben we de juiste mensen op de juiste plek kunnen zetten en hebben we
vertrouwen in het nieuwe schooljaar.



Bericht van Eva, Bas en Lisanne

Beste ouders, even een kleine toelichting op mijn vertrek van de Hasselbraam. Na
mijn afstuderen aan de Pabo ben ik op de Hasselbraam aan de Haarensteijnstraat
begonnen, dat is 18 jaar geleden. Deze periode heb ik altijd met veel plezier
gewerkt binnen een fijn team en in een prettige sfeer. Al een paar jaar speel ik met
de gedachte om eens op een andere school te gaan werken; een beetje uit je
comfortzone is goed voor je ontwikkeling. Omdat er voor mij altijd genoeg
afwisseling lag op de Hasselbraam, duurde het even voor ik de knoop heb
doorgehakt. Op dit moment liggen de banen voor leerkrachten voor het oprapen
en er deed zich een hele mooie kans voor. Ik heb besloten deze met beide handen
aan te grijpen en start na de zomervakantie als juf van groep 5 op de
Lambertusschool in Gemonde. In deze nieuwe uitdaging heb ik superveel zin maar
natuurlijk ga ik de Hasselbraam, kinderen, ouders en collega's missen. Er komt
geen afscheidsreceptie want dat past niet zo bij mij, maar vindt u het leuk om mij
nog even te zien voor de vakantie dan mag u in de laatste schoolweek gerust even
na school binnenwandelen.
Met vriendelijke groet,
Eva van Boeckel.

Na mijn studie en mijn eerste sollicitatie ben ik op de Hasselbraam
terechtgekomen. Een supertoffe school met hardwerkende collega's en betrokken
ouders. Een mooie combinatie om goed voor onze kinderen te zorgen. Toen ik
hier kwam werken, heb ik meteen de opleiding tot vakspecialist



bewegingsonderwijs gedaan, daar ligt een grote passie van mij. Na 5 jaar fulltime
op deze school te hebben gewerkt, doet zich het komend schooljaar een mooie
kans voor. Ik mag op een andere school van Stroomm 3 dagen de gymlessen
gaan verzorgen. Een unieke kans die ik met beide handen wil aangrijpen. Gelukkig
blijf ik ook nog twee dagen per week op de Hasselbraam werken, dus jullie zullen
mij absoluut nog gaan zien. Deze keer in een iets andere rol dan als een fulltime
leerkracht.
Met vriendelijke groet,
Bas van Kuringen

Nog een paar weken en dan staat er een heerlijke zomervakantie voor de deur.
Onze groep 8’ers zullen het Hasselbraam-nest verlaten en ik ga met ze mee naar
het VO. Ik kreeg een mooie kans aangeboden om op het tweetalig onderwijs in
Den Bosch te gaan werken. Die kans kon ik niet laten liggen. Ik vond het
fantastisch om groep 7 en 8 te mogen begeleiden afgelopen jaar. Heb genoten
van alle vrolijkheid en super mooie ontwikkelingen van de kids. De Hasselbraamacademie op vrijdagmiddag was iedere keer een feest om te mogen begeleiden. Ik
ga het fijne team zeker missen en wens onze nieuwe collega’s heel veel plezier op
deze mooie school.
Groetjes,
Lisanne van Logten

Nieuwe collega's stellen zich voor:

Dag allemaal,
Mijn naam is Meike van Riel, ik ben 39 jaar en woon met mijn vrouw Noël en onze
twee zoons Kobe en Dries in Dongen. In mijn vrije tijd hou ik van moestuinieren,
podcasts luisteren, muziek maken en erop uitgaan met mijn gezin en vrienden.
Na al ruim 15 jaar ervaring in het onderwijs mag ik vanaf volgend jaar de rol van
intern begeleider op de Hasselbraam invulling gaan geven. Het is een mooie
uitdaging die ik met veel plezier aan ga.
Ik kijk er naar uit om leerlingen, leerkrachten en ouders van de Hasselbraam te



leren kennen.
Samen maken we onderwijs passend voor ieder kind.
Tot snel!

Meike.

Dag allemaal.
Na de zomervakantie mag ik op De Hasselbraam aan de slag, tijd om me aan jullie
voor te stellen. Mijn naam is Ilja Jabroer, ik ben 32 jaar en woon samen met mijn
vriend en 2 zoontjes (Senn en Levi) in Oisterwijk.
In de 10 jaar dat ik werkzaam ben in het onderwijs
heb ik in de onderbouw, middenbouw en
bovenbouw lesgegeven.
Komend jaar zal dat dus op de Hasselbraam zijn.
Een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb.
Naast mijn passie voor het onderwijs ben ik graag
buiten,
ga ik vaak op pad, vind ik het heerlijk samen met
mijn
kinderen te koken en lees ik graag een goed boek.
Ik kijk er naar uit om de school, de kinderen, ouders
en het team te leren kennen.
Hopelijk tot snel!
Ilja



Dag allemaal,
Bij een nieuw gezicht op school hoort uiteraard een korte introductie. Mijn naam is
Janita Vroomen, afgelopen jaar blies ik 32 kaarsjes uit op mijn verjaardagstaart en
ons pas gekochte huis staat in Loon op Zand. Samen met mijn partner Mikel sta ik
geregeld in de klusmodus. Ik neem graag een duik in het zwembad en doe dan net
alsof ik heel sportief baantjes trek. Om daar nog een schepje bovenop te gooien,
trek ik af en toe mijn wandelschoenen aan en loop ik rondjes in het bos.
Als (gast)docent Beeldende Vorming heb ik
2,5 jaar geleden de overstap gemaakt naar
het basisonderwijs. Sommigen van jullie
kennen mij misschien nog, want mijn zijinstroom traject ben ik gestart op
De Hasselbraam. Ik rond mijn opleiding
deze zomer af en zal komend schooljaar
weer terugkeren naar Haaren. Ik heb me
hier altijd heel welkom gevoeld en ik kan
niet
wachten om na de zomer te kunnen
starten!
Met enthousiaste groet,
Janita

Versoepelingen

Landelijk zijn er versoepelingen aangekondigd, omdat steeds meer mensen
gevaccineerd zijn en we langzaam terug lijken te keren naar ‘normaal’. Ook voor
het onderwijs zijn nieuwe adviezen opgesteld. De belangrijkste regel die we in acht
moeten nemen is de 1,5 meter-regel.
Voor ons betekent dat op hoodlijnen:



- De cohorten zijn los gelaten, dus groepen kunnen weer bij elkaar.
- Volwassenen hoeven geen mondkapjes te dragen als 1,5 meter afstand
gehouden
kan worden.
- Ouders en externen mogen weer in school (alleen als 1,5 meter afstand
gehouden
kan worden)
- Kinderen blijven thuis als er sprake is van ernstige verkoudheidsklachten.
Wanneer een kind negatief getest is, kan het weer naar school.
Door het bestuur is een brief opgesteld die u kunt lezen onder deze link

Oudergesprekken

Volgende week vinden de oudergesprekken plaats. U ontvangt van de leerkracht
een uitnodiging via Parro, waarop u kunt intekenen. De leerkracht geeft zelf aan of
hij/zij de gesprekken al fysiek op school wil doen of deze liever nog online doet.
Ook kunt u het via een bericht aan de leerkracht aangeven als u het gesprek liever
online doet.

Studiedagen

Afgelopen week heeft het team zich in drie studiedagen gebogen over de visie van
de Hasselbraam. Met de collega’s die er volgend jaar nog zullen zijn hebben we
besproken hoe we hier opnieuw krachtig invulling aan kunnen geven, welke
elementen meer aandacht mogen krijgen en wat we daarop in gaan zetten. Ook
zijn we met elkaar gedoken in een nieuwe methodiek die ons als team gaat helpen
om samen concrete doelen te bereiken, waardoor we successen met kinderen



kunnen vieren. We hebben vier belangrijke speerpunten opgesteld voor komend
schooljaar die we tijdens de informatie-avond aan u zullen presenteren.
Daarnaast hebben we ons een middag gestort op buitensportactiviteiten in het
kader van teambuilding... gewoon omdat het weer kon en dat we daarmee ook
lekker weer plezier konden maken samen. In de resterende tijd hebben de
collega’s zich gestort op de rapporten, op de overdrachten naar volgend
schooljaar en op het rondmaken van het bezettingsplaatje voor komend jaar. Daar
zijn we in ieder geval goed in geslaagd.

Nieuwe coördinator brigadieren

M.i.v. het nieuwe schooljaar zal Lieke Brender a Brandis (de moeder van Boet uit
groep 3) de nieuwe coördinator zijn voor het brigadieren. Heeeeel veel dank
natuurlijk aan Bregje Berends die dit al zo'n tijd heeft gedaan ! Zij blijft ook vast
nog wel beschikbaar voor vragen en overdracht. Veel succes Lieke... enneh......
Er zijn nog altijd nieuwe brigadiers nodig om te zorgen dat onze kinderen ook
volgend jaar veilig kunnen oversteken !!!
Samen met de kinderen van groep 8 volgend schooljaar zorgen de brigadiers
ervoor dat jullie kinderen weer veilig en wel naar school en naar huis kunnen.
Kinderen van de huidige groep 8: Bedankt!
Vanzelfsprekend krijgen nieuwe brigadiers uitvoerig uitleg 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



Maandviering

Op vrijdag 16 juli houden wij onze laatste maandviering. Als het weer het toelaat,
zal deze buiten plaatsvinden. We kijken nog of we deze viering via een live-stream
of fysiek kunnen aanbieden, dat hoort u nog.
Nieuws uit groep 7

Alle kinderen van groep 7 en 8 zijn geslaagd voor het praktijk verkeersexamen !
Dat was best een uitdaging met een regenachtige start en een route door
Oisterwijk ipv door Haaren. Goed gedaan allemaal !
Ook de CITO-Entree is achter de rug. Volgende week verwachten we de uitslagen
daarvan. De eerste stap richting de route naar VO is gezet.

Hasselbraamdag en afscheid groep 8

Groep 7 & 8 viert een alternatief kamp met veel extra toffe activiteiten, maar
zonder overnachtingen. Het wordt zeker onvergetelijk !
Het is natuurlijk geweldig dat we ook de musical door kunnen laten gaan met
ouders en grootouders. Hoe dat er uit zal zien, horen de ouders van groep 8 nog.
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 zullen de musical via een live-stream volgen,
omdat we nog steeds te maken hebben met 1,5 meter tussen volwassenen en er
dan niet voldoende opa's, oma's, papa's en mama's in de zaal passen.
Op donderdag 22 juli zwaaien we de groep8-ers uit op een ludieke manier

!



De ouders van groep 8-leerlingen mogen daarbij aanwezig zijn.
Op donderdag 22 juli vieren we ook onze jaarlijkse Hasselbraamdag als vanouds.
De oudervereniging denkt mee in de organisatie. Het wordt een dag met leuke
spellen en luchtkussens en........

Overblijven volgend schooljaar

Het is de bedoeling dat we komend schooljaar met een systeem gaan werken,
waarop ouders zelf kunnen aangeven wanneer zij willen / kunnen buiten lopen (5x
per gezin per jaar). Dat is nog niet helemaal rond, maar als dat lukt informeer ik u
daarover. Als dat niet haalbaar blijkt, dan zal Jacqueline Peeters weer ouders
gaan indelen. We starten komend schooljaar weer met een volledig nieuwe
planning. Heel graag willen wij weer met vaste coördinatoren gaan werken, die
samen met een teamlid en overblijfouders zorgen voor een fijne speelpauze. Voelt
u er iets voor om 1x per week of 1x per 14 dagen (op een vaste dag) deze taak op
zich te nemen tegen onkostenvergoeding ? Meld u zich dan bij
directie@dehasselbraam.nl

Kalender en schoolgidsinformatie

De nieuwe kalender met schoolgidsinformatie is in de maak. De kans is groot dat
deze niet op tijd af is om nog voor de zomervakantie mee te geven, dus deze zal
in de eerste schoolweek uitgedeeld worden. De kalender zal z.s.m. op de website
geplaatst worden, zodat u in de vakantie al naar de planning voor het komende
schooljaar kunt kijken. Veel dank aan Joyce (voor de Lay-out) en Brigitte voor de
fotografie ! Onder deze link vindt u alvast onze werkkalender, waarop u ook alle
agenda-zaken kunt terugvinden.
In de kalender vindt u ook de jaarlijkse activiteiten (Sinterklaas, Kerst etc.). Via
Parro of via de groepsouders roepen wij ouders op om mee te denken / mee te
helpen bij deze activiteiten. Voor vragen hierover kunt u altijd bij de



oudervereniging terecht: ov@dehasselbraam.nl

Groepsouders

Nog even en we kunnen met zijn allen genieten van een heerlijke zomervakantie!
Toch willen wij graag nog even uw aandacht vragen voor het volgende:
Een bijzonder dankjewel voor de groepsouders die dit jaar vooral online heel veel
van betekenis waren ! Superbedankt voor de coördinatie en voor de contacten
naar de groep toe, maar ook voor berichten die aan school gegeven zijn en alle
praktische hulp her en der.
Ieder jaar om deze tijd gaan we weer op zoek naar groepsouders voor het nieuwe
schooljaar.
Ideaal is: 2 groepsouders per klas/groep.
Voor de mensen die nog niet bekend zijn met de taken van een groepsouder:
De groepsouders organiseren en/of coördineren in samenspraak met de
groepsleerkracht specifieke groepsactiviteiten, voor zover deze niet vallen onder
de werkgroepen of commissies. Dit doen zij samen met andere ouders die zich per
groepsactiviteit kunnen opgeven. Ook zijn zij een aanspreekpunt voor andere
ouders in deze klas.
Schroom vooral niet om je aan te melden voor deze leuke taak!
Middels het mailadres ov@dehasselbraam.nl kunt u zich opgeven
als groepsouder.
Het is voor ons belangrijk om de volgende gegevens te ontvangen:
* Naam ouder
* Naam kind en de groep waarvan u groepsouder wil worden
Graag aanmelden voor 14 juli 2020!

Typecursus



In het nieuwe schooljaar 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 dan geldende maatregelen
mogelijk is.
De methode die ik hiervoor gebruik is Typeworld. Een uitdagende manier om te
leren typen via eilanden in gamevorm. Uw kind 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 dan worden de kosten € 105,--.
De cursus bestaat uit 10 lessen met een afsluitend 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
wilt leren bespelen
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