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

We zitten vol in onze energie ! We worden als team blij van de omkeergesprekken
en ook verschillende ouders geven aan dit fijn te vinden aan het begin van het
schooljaar. Nog maar net is de week van de mobiliteit achter de rug (met als
afsluiting een Sprankeltuin-museum vol kunstwerken) en nu staat alweer de
Kinderboekenweek voor de deur. Mooi dat we nu onze goedgevulde bibliotheek
prominent in de Lounge hebben staan. Dat geeft de kinderen nog meer ruimte om
leuke boeken uit te zoeken.
De Hasselbraamacademie is gestart met o.a. een workshop Padel op de nieuwe
banen in Haaren. Er wordt gekookt en gebakken met gezonde ingredienten en er
zijn kinderen Frans aan het leren. Druktechnieken, beweegonderzoekjes... het is
er allemaal weer. Ook zijn we gestart met een pilot waarin we extra uitdaging
bieden aan kinderen van groep 7+8 die al aardig naar het einde van de
basisschool-lesstof toe werken.



In de kleutergroepen liggen strobalen in de klas en loopt er soms een biggetje en
op een ander moment een dierenarts rond. Er zijn dramalessen in de groepen 3
en 4 en Fides-trainingen in groep 5. Voor de groepen 6 en 7 zit er nog een mooi
museumbezoek aan te komen en de groepen 7 en 8 zullen de komende week
meedoen aan een schrijfwedstrijd.
Onze energie komt ook van de nieuwe werkwijze die we als team aanpakken.
Minder praten en vooral veel (samen) doen. Heeft u vragen, tips of ideeën... deel
ze met ons. Namens het team wensen ik vanaf deze plek iedereen een mooie
herfst toe, met veel kleur in de natuur.
Karin de Lange
Directeur.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen:
* Jarig in oktober
* Wist u dat.....
* Naar het bos
* Maandviering
* Parkeren Nemelaerstraat

* Griep-tijd
* Wijzigingen in de jaarkalender
* Werkgroep verkeer om de school
* Schoonmaak in de Sprankel
* Extern aanbod: buurtgezinnen

* Extern aanbod: nieuwsbrief bieb

Jarig in oktober

1 Noor en Jeerle
5 Luc
6 Tim en Niels
9 Joska



19 Lieve
20 Rinke
21 Eva
22 Henk
23 Meike
29 Bent
30 Duco

Wist u dat......
.....Het op dinsdag 5 oktober de dag van de leraar is ?
Ook Stroomm zal op deze dag extra waardering uitspreken voor alle leerkrachten die op
haar scholen werken. In deze tijd van enorme tekorten zijn we blij dat er gepassioneerde
professionals zijn die met veel plezier elke dag hun energie steken in het welbevinden, het
ontwikkelen, het samenwerken en het versterken van kinderen. Wij als leerkrachten
realiseren ons op zo'n dag ook dat we een speciaal en waardevol beroep hebben.
... Wij op woensdag 6 oktober de Kinderboekenweek zullen openen ?
We doen dat met alle kinderen in de Lounge. Helaas kunnen daar (vanwege de ruimte) de
ouders nog niet bij aanwezig zijn. Het thema dit jaar is: "Worden wat je wil" Het is heerlijk
om de kinderen te laten dromen van iets dat zij later willen zijn...

.....Wij opnieuw het Brabants Verkeersveiligheids Label hebben behaald ?
De week van de mobiliteit is één van de activiteiten die onder het BVL valt. We hebben
deze week afgesloten met de inrichting van een 'buitenmuseum' in de Sprankeltuin.

...Het overblijven goed loopt nu iedereen via "www.inzetrooster.nl" zelf kan inschrijven ?
Bent u er nog niet toe gekomen ? Neem even de tijd om zelf aan te geven wanneer u kunt
meehelpen met overblijven. Stuur een mail naar j.mulders@dehasselbraam.nl als er nog
vragen zijn. Er zijn drie vaste coördinatoren die aanspreekpunt zijn en bovendien is er ook
elke dag een teamlid buiten.
...Het herfstvakantie is van 23 t/m 31 oktober en dat we op maandag 1 november meteen
een studiedag hebben ?
Tijdens deze studiedag zullen we nogmaals terugkijken op het traject Breinleren dat wij
als team hebben doorlopen. We nemen daar ook de nieuwe collega's in mee.

... Ouders van groep 5 op donderdagavond 7 oktober van harte welkom zijn op de



ouderavond over Fides ?
In groep 5 is de training bijna afgerond. Ouders krijgen op deze avond een inkijkje in de
methodiek, zodat deze ook thuis ondersteund kan worden.
... Jan Sinot gestopt is als voorzitter van de MR ?
Binnenkort zal de MR nog formeel afscheid van hem nemen. Op deze plek willen we hem
bedanken voor zijn enorme betrokkenheid bij beleidszaken van school en de vele jaren die
hij zich heeft ingezet als voorzitter van de MR.
... dat de eerste MR-vergadering van dit jaar plaatsvindt op 12 oktober
... dat de eerste vergadering van de oudervereniging dit jaar plaatsvindt op 18 oktober
... Een deel van de kosten van onze schoolgids is afgedragen aan een goed doel en het
drukwerk maatschappelijk verantwoord heeft plaatsgevonden.

Naar het bos

We gaan weer naar de bossen en krijgen daar les van een gids !
Dinsdag 12 oktober: Groepen 1/2
Dinsdag 19 oktober: Groepen 3 + 4
Donderdag 21 oktober: Groep 5
Vrijdag 22 oktober: Groepen 6/7 +7/8
Houdt u er rekening mee ? (kleding)

Maandviering

Op woensdag 20 oktober zal onze eerste maandviering plaatsvinden.
We hadden gedacht dat met ouders te doen en er een papa-mama-dag aan te koppelen,
maar dat stellen we vanwege de onzekerheid rondom besmettingen toch nog uit. We zijn
van mening dat er dan toch teveel mensen tegelijk in het gebouw zijn. We kijken in
december hoe de situatie er dan voor staat.



Deze maandviering doen we dus weer samen met alle kinderen in de Lounge.
We zullen dit weer opnemen en de opnames met u delen.

Nemelaerstraat

Bij de BSO van Kindertuin worden kinderen bij het brengen en halen afgezet en
opgehaald aan de kant van de Nemelaerstraat. Vroeg in de ochtend en later in de middag
levert dat nog niet zoveel problemen op. Bij de start- en eindtijden van de scholen
ontstaan er wel regelmatig onveilige situaties. Er worden auto's geparkeerd op plekken die
daar niet voor bestemd zijn, Verkeer rijdt dwars door elkaar (omdat er geen rondweg is),
auto's rijden achteruit of keren ter plekke terwijl daar groepen kinderen op de fiets of
lopend naar school komen. Een dat, terwijl er aan de andere kant een prachtige ruime
parkeerplaats ligt (mét kiss-and-ride-zone). Laten we die vooral gebruiken en de veiligheid
aan de Nemelaerstraat bewaken.

Griep-tijd
Het is te merken dat we de herfst naderen. Er zijn weer regelmatig kinderen verkouden.
Aangezien er tussen al die griep-baccillen ook nog wel een Covid-virus kan rondwaren,
willen wij u met nadruk vragen kinderen thuis te testen als zij dergelijke klachten vertonen.
Wanneer u bij uw kind geen test wilt afnemen, vragen wij u het kind thuis te houden tot 5
dagen nadat de klachten zijn ontstaan.



Wijziging in de jaarkalender

Wilt u de volgende wijziging op de kalender noteren:
De schoolfotograaf komt niet op 31 mei, maar op 28 juni.

Gezocht: ouders die willen meedenken over de verkeerssituatie rond school

We zijn van plan een aantal zaken in de verkeerssituatie rondom de school aan te pakken,
zodat we het zelfstandig naar school komen zo veilig mogelijk kunnen maken voor de
kinderen. We willen daarvoor een werkgroep inrichten, waarin beide directeuren + 2
ouders van de Klimop + 2 ouders van de Hasselbraam deelnemen. We willen hierbij ook
leerlingen van de leerlingenraad van beide scholen betrekken en samen in gesprek gaan
met een beleidsmedewerker en een wethouder van de gemeente Oisterwijk.
Wie voelt er iets voor om deel te nemen ???
Laat het z.s.m. weten aan directie@dehasselbraam.nl

Schoonmaak in de Sprankel
Helaas krijgen wij nu ook te maken met personeelstekorten bij de schoonmaakdienst.
Zodra er sprake is van ziekte, kan er helaas niet voor vervanging gezorgd worden. We zijn
er nog niet uit hoe we dat gaan oplossen. Op dit moment krijgen de toiletgroepen voorrang
bij de schoonmaak, we willen natuurlijk dat die dagelijks goed bijgehouden worden. Het is
even de vraag of het vegen en bijhouden van alle andere ruimtes in het gebouw goed zal
lukken, maar we zijn in ieder geval volop in gesprek en op zoek naar oplossingen. Het
schoonmaakbedrijf staat dus open voor nieuw personeel !



EXTERN AANBOD
Buurtgezinnen

Onder deze link vindt u meer uitleg over 'buurtgezinnen'

Nieuwsbrief bieb
Worden wat je wil
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Worden wat je wil.
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kunnen kinderen alles worden wat ze willen.
Of alvast dromen over later!
Misschien wil jouw kind wel superheld worden, gamer, Youtuber, kok, dokter, tekenaar,
schrijver of gewoon beroemd. Alles kan. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of wie je
bent, of je vier jaar bent of al tien, iedereen kan worden waar die van droomt. In
kinderboeken kan je ontdekken welke beroepen er zijn en hier meer informatie over
vinden.
Wil je thuis met je kind ook een boek (voor)lezen loop dan vooral eens binnen bij de
dichtstbijzijnde vestiging van Bibliotheek Midden-Brabant. Hier vind je mooie boeken over
Worden wat je wil en ze zijn voor de kinderen te leen met een gratis bibliotheekpasje.
Ook de boekhandel heeft in deze periode een mooi aanbod van boeken. En bij besteding
van €12,50 krijgt u het Kinderboekenweekgeschenk van Bette Westera cadeau. Mark
Janssen heeft een prachtig prentenboek geschreven wat voor €7,25 te koop is. Kortom
duik in de boeken over beroepen!
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