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nieuwsbrief september 
 

Beste ouder (s) / verzorger (s),

 

Wat een fijne start hebben wij dit schooljaar gemaakt ! Met alle kinderen zijn we 

onze reis gestart op Hasselbraam-airport. In elke klas heeft het reisgezelschap 

gewerkt aan de groepsvorming en de kennismaking met de reisleider (lees: 

leerkracht). 

 

Het was bijzonder om jullie als ouders weer te ontmoeten in de klas tijdens onze 

informatie-avond. Onder het kopje 'maatregelen' verderop in deze nieuwsbrief 

leest u hoe we dit schooljaar verder gaan met Corona in ons achterhoofd. 

 

Samen met de nieuwe collega's hebben we ook als team een mooie start gemaakt 

met een nieuwe werkwijze tijdens vergaderingen, scholingen en 

lesvoorbereidingen. We zitten in een 'flow' en dat is in de school goed te merken. 

Vier belangrijke thema's die we dit jaar uitwerken: 
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1. Welbevinden van kinderen staat voorop 

2. Leerlingen ontwikkelen zich tot krachtige, zelfstandige schoolverlaters 

3. Wij bieden de kinderen een gevarieerd en actief aanbod 

3. Er is aandacht voor de driehoek Ouder - Kind - Leerkracht met daarin 

autonomie voor alle partijen. 

 

We hebben er veel zin in en nemen u mee in de plannen en leuke momenten 

van de klassen. Heeft u vragen, tips of ideeën... deel ze met ons. Namens het 

team wens ik jullie, de kinderen en natuurlijk ook onszelf een succesvol schooljaar 

toe !  

  

Karin de Lange  

Directeur.  

 

 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen: 

* Jarig in september 

* Maatregelen i.v.m. Corona 

* Hondenpoep op 't schoolplein 

* Nieuws van de oudervereniging 

* Wijzigingen doorgeven 

* Verhuizingen in de Sprankel 

* Inzet NPO-gelden 

* BVL-vignet en de week van de mobiliteit 

* Fides en ouderavond 

* Natuuractiviteiten 

* Start Hasselbraamacademie 

* Overblijven 

* Gitaarlessen in d'n Domp 

* Nieuwsbrief KIES (voor kinderen van gescheiden ouders) 

* GGD-aanbod (webinars)  

   

Jarig in september 
4 Juf Nina 

5 Puck, Olle en Sem 

6 Saar vd B. 
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7 Owen 

8 Olivia J. 

10 Trenn 

11 Jelte 

13 Finn 

20 Diede 

21 Lauren 

25 Tijn 

27 Nele 

29 Indy 

30 Elyse 

 

   

 

Maatregelen i.v.m. Corona 
M.i.v. 20 september zijn verdere versoepelingen doorgevoerd en is het aan 

scholen zelf om op een verantwoorde manier uitvoering te geven aan maatregelen 

ter voorkoming van de verspreiding van Corona. Landelijk zijn daar wel richtlijnen 

voor gegeven. Bij ons op school gelden de volgende maatregelen:  

 

Kinderen van de onderbouw (groepen 1 t/m 4) worden i.i.g tot aan de 

herfstvakantie nog buiten afgezet bij de leerkrachten. Ouders kunnen de 

leerkrachten daar aanspreken indien nodig. Indien noodzakelijk kan een ouder 

even binnen komen (om iets af te geven, iets door te geven, een verjaardag te 

vieren of bij de start van een nieuwe leerling).  

 

Kinderen van de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) gaan zelfstandig naar binnen via 

de hoofdingang. Ouders mogen wel weer mee op het plein en kunnen (incidenteel 

als dat noodzakelijk is) wel even mee naar binnen als er iets met de leerkracht 

afgesproken moet worden. Er is nog geen inloop met ouders in school!  

 

Oudergesprekken, gesprekken op afspraak e.d. kunnen gewoon fysiek op school 

(maar evt. ook online) worden uitgevoerd.  

 

Maandvieringen doen wij nog niet met ouders erbij, totdat in het gebouw met 
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andere gebruikers is afgestemd hoe we daar mee omgaan.  

 

Activiteiten zoals Sint, Kerst e.d. zullen we nog nader bekijken. Wel is er ouderhulp 

mogelijk bij activiteiten of uitstapjes.  

 

Handen wassen, geen handen schudden, afstand houden waar mogelijk en 

thuisblijven met klachten (tenzij negatief getest) blijft allemaal van kracht.  

 

Traktaties kunnen weer, wij zien heel graag weer gezonde creaties met fruit of 

groente of andere gezonde lekkernijen. Wij gaan er van uit dat u de nodige 

hygiëne in acht neemt.  

 

Kinderen uit verschillende groepen kunnen weer bij elkaar in de klas werken.  

 

Kinderen met (Corona-gerelateerde of verkoudheids-) klachten adviseren wij een 

zelftest af te nemen. Negatief = gewoon naar school. Wanneer testen niet gewenst 

is, dan graag thuishouden totdat de klachten verdwenen zijn.   

 

Als een kind positief getest is, gaat NIET de hele klas in quarantaine, maar zullen 

wij ouders van de betreffende klas laten weten dat er een positief getest kind in de 

klas is, dat andere kinderen goed in de gaten gehouden moeten worden (op het 

ontwikkelen van klachten) en dat ouders er zelf voor kunnen kiezen hun kind dan 

ook te (laten) testen. In deze situatie zal de GGD ons adviseren.  

 

Bij leerkrachten is sprake van immuniteit en/of wordt er met regelmaat getest, dus 

blijven zij alleen thuis als zij niet in staat zijn te werken.  

   

Hondenpoep op het schoolplein 

 

Vlak voor de zomervakantie, maar ook bij aanvang van het schooljaar troffen wij 

op enkele plekken hondenpoep aan op het plein. Wij vragen u nadrukkelijk geen 

honden uit te laten op het plein (of dit in ieder geval op te ruimen). We zijn ons er 

van bewust dat deze boodschap zeker ook gericht moet zijn aan andere 

hondenbezitters (die geen kinderen op school hebben). Wij vragen dan ook aan 

iedereen dit te delen met iedere hondenbezitter in de omgeving van de Sprankel. 
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Het is bijzonder onaangenaam als kinderen hierin spelen, hier doorheen lopen, dit 

mee naar binnen lopen... Wij zullen nog nadenken over andere acties om 

bezoekers hierop attent te maken. 

 

 

   

Nieuws van de oudervereniging 

 

De oudervereniging is meteen al bij aanvang van dit schooljaar zeer actief 

geweest. 

Twee nieuwe leden zijn toegetreden: Marielle van Doorn en Arjan Blokhuis. Van 

harte welkom ! 

Het jaarplan ligt klaar en voor de informatie-avond was al een mooie actuele 

powerpoint in elkaar gezet. Wil je iets weten over de activiteiten van de OV ? Mail 

naar: oudervereniging@dehasselbraam.nl  

   

Wijzigingen doorgeven 

 

Mochten zich in uw situatie thuis wijzigingen voordoen in (mail)adres, ander 

tel.nummer enz. Wilt u ons dat dan melden ? dat kan rechtstreeks bij 

j.mulders@dehasselbraam.nl 

Dan blijft onze administratie up-to-date. 

   

Verhuizingen in de Sprankel 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft geen aparte ruimte meer in de Sprankel. 

Die plek is nu in gebruik genomen door de BSO van Kindertuin. In plaats van de 
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Lounge zullen de groepen vooral daar de ruimtes gebruiken.  

Bij die ruimte zat ook onze bibliotheek. Die is inmiddels verplaatst naar de Lounge. 

De Lounge zal nog steeds (in combinatie met de speelzaal) gebruikt worden voor 

maandvieringen en andere presentaties. 

 

 

   

Inzet NPO-gelden 

 

Hier en daar heb ik van ouders de vraag gekregen waar de gelden vanuit het 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bij ons op school aan uitgegeven worden. 

Allereerst wil ik u laten weten hoe de verantwoording van deze gelden formeel 

verloopt: Het Ministerie van Onderwijs heeft een zgn. 'menukaart’ opgesteld van 

activiteiten die ingezet mogen worden vanuit de NPO-gelden. De directeuren van 

de scholen leggen hun keuzes voor aan de MR en verantwoorden zich hierover 

aan het bestuur. Het bestuur wordt hierover bevraagd door de onderwijsinspectie. 

De accountant voert controles uit op de financiën. De MR van de Hasselbraam is 

meegenomen in het proces bij de totstandkoming van het jaarplan. 

 

Natuurlijk bent u als ouders vooral benieuwd naar wat de kinderen er in de klas 

van zullen merken:   

 

Allereerst is er door het bestuur collectief een gedeelte ingezet op het extra 

aanstellen van zij-instromers om daarmee de kwaliteit van het onderwijs nu en in 

de toekomst te borgen. Deze zij-instromers zorgen op de scholen voor extra hulp 
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in een klas. Bij ons op school zal dat met name in de twee bovenbouw-

combinatiegroepen zijn vanaf het moment dat de bevoegdheid rond is.  

 

Op de Hasselbraam is vanuit de NPO gelden extra formatie ingezet om toch nog 

een 7e groep te formeren (omdat wij eigenlijk naar 6 groepen zouden gaan), 

waardoor in de onderbouwgroepen kleinere klassen zijn aangehouden (17-19 

leerlingen ipv 25)  

 

Er is een gymleerkracht aangesteld, waardoor leerkrachten op hun gym-tijd 

handen vrij hebben voor een kleinere groep (opsplitsen combinatiegroepen) of 

voor ondersteuning van zorgleerlingen.  

 

Er is een externe RT-er aangetrokken om specifieke zorg aan zorgleerlingen te 

bieden.  

 

Er zal nog een deel geïnvesteerd worden in de uitbreiding van digitale middelen 

bovenop de middelen die vanuit onze eigen begroting komen en in extra 

lesmateriaal voor 'plus’-leerlingen, omdat er ook een plusaanbod gedaan zal 

worden.  

 

Niet alles van bovenstaande kan gerealiseerd worden vanuit de NPO-gelden, 

maar er zal ook deels worden aangevuld vanuit school-middelen en extra 

ondersteuning vanuit het bestuur.  

   

BVL-vignet 

 

Onze school is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label. Hiermee 

tonen wij aan dat wij actief inzetten op verkeersonderwijs en kinderen bewust 

maken van gedrag in het verkeer. Hierbij doen we ook een beroep op ouders door 

te vragen het goede voorbeeld te geven, kinderen te stimuleren actief aan het 

verkeer deel te nemen (door te gaan lopen of fietsen indien mogelijk en door mee 

te helpen bij het brigadieren). Ook dit jaar is het Label weer aan ons toegekend. 

 

De week van de mobiliteit is onderdeel van de activiteiten die wij doen in het kader 

van de verkeersveiligheid. 
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Op 20-9 start de week van de mobiliteit om 14.15 in de Lounge zonder ouders  

Op dinsdag 21-9 worden kinderen door leerkrachten opgepikt op fiets-date-punten 

op weg naar school 

Op donderdag 23-9 ontwerpen de kinderen een futuristosche fiets, vanuit oude 

fietsonderdelen. De ontwerpen zullen als museumstukken tentoongesteld worden 

Op vrijdag 24-9 al er wellicht nog tijd zijn om de ontwerpen af te maken en ronden 

we de themaweek af.    

 

 

   

Fides en ouderavond 

 

Natuurlijk besteden wij in de Gouden Weken ook weer structureel aandacht aan 

de Fides-werkwijze en symbolen. In groep 5 is de training voor de leerlingen al van 

start gegaan. Vraag er thuis vooral naar !  

Op donderdagavond 7 oktober zal er voor de ouders van groep 5 een 

ouderavond over de Fides methodiek plaatsvinden in de Lounge en Speelzaal van 

de Sprankel.  

   

 

Natuuractiviteiten 

 

We gaan weer naar buiten ! Elke groep gaat met een ander thema op pad in 

oktober 

Groepen 1/2: Noniksie en spelen in de natuur (12 oktober) 

Groep 3 + 4: horen, zien en voelen en spelen in de natuur (op 19 oktober) 

Groep 5: horen, zien en voelen en spelen in de natuur (op 21 oktober)  
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Groep 6/7 en 7/8: speuren naar sporen en spelen in de natuur (op 22 oktober) 

 

U kunt het natuurlijk altijd laten weten als u het leuk vindt om mee te helpen ! 

 

 

   

Start Hasselbraamacademie 

 

Op vrijdag 24 september gaat onze eerste ronde Hasselbraamacademie van start 

voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen kunnen kiezen uit Padel, 

beweegonderzoeken, druktechnieken, gezonde voeding, stopmotion film en 

Franse les. Van alles wat dus... vier weken lang ! 

   

Overblijven via inzetrooster.nl 

 

Het inschrijven via inzetrooster.nl lijkt goed te werken. Er is al een groot deel van 

het schooljaar ingevuld. We zien dat er ook nog veel plekken open staan 

en  ouders nog kunnen inschrijven. Hierbij daarom nog even een reminder. Mocht 

u er hulp bij nodig hebben, neem dan contact op met Jacqueline of Josan: 

overblijven@dehasselbraam.nl 

j.mulders@dehasselbraam.nl 

   

EXTERN AANBOD  

Gitaarlessen in d'n Domp 

 

Hieronder vindt u een aanbod van gitaarlessen, die in d'n Domp gegevens 
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zullen worden: 

 

Mijn naam is Peter van Aerts en ik ben gitaardocent. Ik wil graag gitaarlessen 

aanbieden aan kinderen vanaf groep 4 en wel 10 lessen, dat kan individueel of per 

groep van maximaal 4 kinderen in de periode tot aan Kerst. De lessen worden 

gegeven in Den Domp waar ik over een goede ruimte beschik. 

 

Tijdens de lessen leren we een aantal basistechnieken, spelen we samen, leren 

liedjes in 

verschillende stijlen, maken kennis met akkoorden spelen. Om met de gitaar 

kennis te kunnen maken geef ik op woensdag 29 sept. een gratis proefles op de 

volgende tijden: 

14.30, 15.00 en 15.30. 

Hiervoor neem ik verschillende gitaren mee. Als je daarna besluit om door te gaan 

is het noodzakelijk dat je een gitaar hebt zodat je ook thuis kunnen oefenen. 

Ik hoop je te zien op 29 september.  

 

Met vriendelijke groet, Peter van Aerts. 

Cursus gitaarles Den Domp 

Aantal lessen: 10 

Voor: kinderen vanaf groep 4 

Periode: tot aan Kerst 

Groepsgrootte: max. 4 kinderen 

Cursusgeld: € 125,- per kind, incl. bladmuziek 

Lesduur: 1-2 kinderen 30 min, 4 kinderen 60 min. 

Lestijd: woensdag: vanaf 14.30 

Startdatum: 29 sept. gratis proefles 

Data lessen: woensdag 

okt. 6-13-20 

nov. 3-10-17-24 

dec. 1-8-15 

 

Aanmelden via vaerts@ziggo.nl graag met vermelding naam, wel/geen instrument. 
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Nieuwsbrief KIES 

 

Kinderen in Echtscheiding Situatie (KIES) 

 

KIES is een spel-praatgroep voor kinderen die een scheiding van hun ouders 

hebben meegemaakt, kort of lang geleden. Sommige kinderen waren nog heel 

jong en krijgen vragen als ze ouder worden, voor andere kinderen is de scheiding 

nog maar heel kort geleden en brengt het veel vragen en onzekerheid met zich 

mee. Door deel te nemen aan KIES leren de kinderen de scheiding beter te 

begrijpen en leren de kinderen om te gaan met alles wat er verandert door de 

scheiding. Maar het allerbelangrijkste is dat kinderen ervaren dat ze niet de enige 

zijn die een scheiding meemaken. 

 

Tijdens de KIES-bijeenkomsten met de kinderen wordt er gebruik gemaakt van 

creatieve werkvormen, zoals spel, toneel, tekenen, schrijven en natuurlijk praten 

de kinderen met elkaar! Ze ervaren veel steun door ervaringen uit te wisselen, 

naar elkaar te luisteren en te helpen. 

 

KIES op de basisschool 

 

De KIES-bijeenkomsten zijn er voor de kinderen van groep 1 – 2 – 3 (KIES jong) 

en voor kinderen van groep 4 t/m 8. De KIES-bijeenkomsten worden begeleid door 

twee KIES-coaches. De kinderen komen 8 keer een uur bij elkaar, onder 

schooltijd, in een groepje van maximaal 6 tot 8 kinderen voor de jonge groep en 10 

kinderen voor de oudere groep. Voor de ouders van de deelnemende kinderen is 

er een (online) informatie- en evaluatiebijeenkomst. Aan deelname zijn geen 

kosten verbonden. KIES wordt gefinancierd door de gemeente Oisterwijk. Voor 

deelname is toestemming van beide gezaghebbende ouders nodig. 

 

Als een school voldoende kinderen heeft voor een KIES-groep, zal allereerst 

gekeken worden of de groep op de desbetreffende school gegeven kan worden. 

Als dat niet zo is, kunnen de kinderen aansluiten bij een KIES-groep die op een 

andere school van start gaat. 

 

Bespreek met de Intern Begeleider wat de mogelijkheden zijn voor een KIES-

groep binnen de eigen school. 
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Twee reacties van kinderen: 

‘Het is fijn dat je er met anderen over kunt praten en je ook de verhalen van 

anderen kunt horen. Je kunt je verhaal vertellen zonder dat het wordt doorverteld. 

Het verhaal blijft tussen het KIESgroepje.’ 

Meisje, 11 jaar 

 

‘Ik vind het vooral fijn dat ik nou verhalen van andere kinderen heb gehoord. En er 

wordt op een fijne manier over de scheiding gepraat.’ 

Jongen, 12 jaar 

 

Voor meer informatie en vragen: 

06-17364120 

jong@hetscheidingscollectief.n 

   

GGD-aanbod 

 

Hierbij de webinarkalender voor de maand september/oktober. Sommige webinars 

zullen qua thema en/of doelgroep interessanter voor jou, jouw organisatie of 

doelgroep zijn dan anderen. Kies uit het aanbod wat past! We hopen dat je deze 

webinars de komende periode kan delen via bijvoorbeeld een (digitaal) prikbord of 

sociale media post.   

 

Cyberpesten, hoe pak je dat aan? – 30 september 19.30 uur  

 

Tablets, smartphones, games en social media: onze kinderen vinden het allemaal 

even mooi. Ze beleven online veel plezier en experimenteren erop los. Naast al 

dat leuks, gaat het ook wel eens mis. Ruzies, akkefietjes en online pesterijen 

komen geregeld voor en grenzen worden opgerekt. Via de chatfuncties binnen 

games en social media kunnen kinderen het elkaar flink lastig maken. Wat spoken 

ze allemaal uit en hoe handel je als ouder, als je ziet dat je kind online gepest 

wordt of als je kind blijkt mee te pesten?  

 

Tijdens het webinar krijgt u informatie over de aanpak van cyberpesten.  

Doelgroep: ouders van leerlingen groep 5 t/m 8.  
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Aanmelden  

 

Communiceren met kinderen – 4 oktober 19.30 uur  

 

Een vol leven, herrie in huis, scrollen door je mail terwijl je de baby de fles geeft. 

Op weg naar voetbal snel bedenken wat je vanavond gaat eten. Soms loopt je 

hoofd over en blijft er maar een half oor over voor je kind(eren), terwijl jouw 

aandacht en betrokkenheid juist zo belangrijk voor hen zijn. Hoe communiceer je 

met ‘hart en ziel’ met je kind? Echt contact is van levensbelang. Kinderen voelen 

zich gezien en worden daar sterker en blijer van. Wat kun je doen om de band met 

je kind te versterken? Dit webinar helpt je daarbij. Je krijgt praktische tips krijgt en 

doet nieuwe inspiratie op. Online, gewoon vanuit thuis.  

 

Doelgroep: ouders met kinderen in de leeftijd van 0 – 18 jaar  

Aanmelden  

 

Vragen, tips of verzoeken? Mail naar webinars@ggdhvb.nl.  

  

Met vriendelijke groet,  

Vakgroep Gezondheidsbevordering  

GGD Hart voor Brabant  
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Openbare Basisschool De Hasselbraam 

 

//   Sportlaantje 8   //   5076 AM Haaren (NB)   //   T: 0411-

622839   //   info@dehasselbraam.nl 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier uitschrijven. 
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