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nieuwsbrief november 
 

Beste ouder (s) / verzorger (s),

 

Ik wens jullie van harte dat de herfstvakantie heerlijk ontspannen is verlopen. 

Velen van jullie zijn er vast lekker even uit geweest, maar de herfst heeft zijn 

intrede inmiddels gedaan. Dat brengt weer mooie kleuren in de bomen en plassen 

waar kinderen lekker in kunnen stampen. 

 

Helaas horen we toch opnieuw weer wat verontrustende berichten over het 

oplopen van Corona-besmettingen. We hopen natuurlijk van harte dat daaruit 

geen nare situaties meer zullen ontstaan. Wel moeten we met elkaar blijven 

opletten en vooral: blijven nadenken bij wat we organiseren. 

  

Er komt weer een leuke tijd aan, met feestdagen, vieringen, activiteiten en 

speciale dagen. We gaan er alles aan doen om dat (samen met de OV) mooi vorm 

te geven op een creatieve manier, zoals jullie dat van ons gewend zijn. In deze 

nieuwbrief zullen we de noodzakelijke maatregelen aangeven, zodat jullie in ieder 

geval weten hoe we de komende tijd werken. 
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Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief.  

 

Karin de Lange  

Directeur.  

 

 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen: 

* Jarig in november 

* Studiedag 

* Luizen pluizen 

* Activiteiten en maatregelen 

* Na-schoolse sport 

* Facultatieve gesprekken 

* Vergaderingen OV + MR 

* Doorgeven wijzigingen 

* Eigen spullen op school 

* Maandviering december 

* Sinterklaas en studiedag 

* Hasselbraam-academie november-december 

* Kerstviering - middag vrij 

* Zuinig op het materiaal 

* Extern aanbod: help de Sint  

   

Jarig in november 
5 Pleun 

8 Mette en Thijs 

15 Rens 

17 Jens 

19 Valentijn 

22 Elay en Lenthe 

23 Janita 

25 Boet en Siem 
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Studiedag 
Op 1 november hebben we als team het studietraject 'Breinleren' afgerond. We hebben 

daar ook de nieuwe collega's in meegenomen. Uiteindelijk hebben we voor elke groep een 

matrix opgesteld, waarin we de kinderen van de groep zo goed mogelijk in beeld brengen 

rondom kenmerken vanuit het breinleren. Een boeiend onderwerp, waarmee we nog meer 

te weten zijn gekomen over hoe kinderen leren en hoe wij daarin zoveel mogelijk kunnen 

ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Luizencontrole 

 

Zoals na elke vakantie, zal de werkgroep de kinderen weer controleren op hoofdluis. 

Mocht er bij een klas iets gevonden worden, dan infomeren we alle ouders van die groep. 

   

Activiteiten en maatregelen 

 

Hieronder volgen de maatregelen die wij tot nader order zullen aanhouden: 

* Ouders worden beperkt toegelaten in school. Wanneer u de leerkracht even wilt spreken, 

iets af wilt geven of (in de onderbouw) een verjaardag wilt bijwonen, dan kan dat gerust. 

Als volwassenen houden we rekening met een afstand van 1,5 meter. 

* We schudden geen handen en vragen iedereen met klachten niet naar school te komen. 

* Kinderen van de onderbouw worden nog steeds buiten bij de leerkracht afgezet, 

kinderen van de bovenbouw gaan zelfstandig naar binnen. Ouders kunnen wel gewoon 

het plein op. Wilt u op het schoolplein aan de kant van de tennisbanen lopen ? 

Zo kunnen de collega's van de Klimop de nodige afstand bewaren bij het 

ontvangen en laten vertrekken van hun groepen aan de kant van het 

schoolgebouw. 

* Gesprekken met ouders kunnen in school plaatsvinden, mits bovengenoemde 

maatregelen in acht worden genomen. 

* Hulp bij activiteiten door ouders is mogelijk. We zullen steeds bekijken hoeveel en op 
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welke manier. 

* Grote groepen ouders kunnen nog niet gezamenlijk in school ontvangen worden. 

 

Wat dat betekent voor: uitstapjes, Sintviering, maandviering, papa-en  de kerstviering, 

laten wij steeds weten als het zover is. De papa en mama-dag laten we niet doorgaan. 

 

Het werken met de nieuwe maatregelen heeft ons aan het denken gezet over de 

inloop tussen 08.15 en 08.30 in de ochtend. Voorlopig doen we dat nog niet. 

zolang we te maken hebben met Corona-maatregelen. Of en hoe we dat weer 

zullen oppakken als de maatregelen rondom Corona niet meer van kracht zijn, 

willen we intern nog bespreken. We zullen daarvoor binnenkort een peiling 

uitzetten, omdat we uw mening hierover mee willen nemen in ons besluit. 

   

Na-schoolse sport 

 

Paula is sinds dit schooljaar onze vakleerkracht gymnastiek. Ze is in dienst van de 

gemeente Oisterwijk en geeft op maandag aan de groepen 3 t/m 8 gymles. Samen met 

haar collega gaat ze ook een naschool aanbod doen: 

 

In de tweede week na de herfstvakantie gaat de 

Naschoolse Sport (NSS) van start! De woorden 

zeggen het eigenlijk al; na schooltijd kan je een 

extra gratis uurtje komen sporten! Iedere week 

ondernemen we andere activiteiten. Denk daarbij 

aan bijzondere dingen zoals, Bouncebal, 

Keeperbal, het Superheldenspel of het James 

Bond spel, maar we gaan ook actief samenwerken met sportverenigingen. Mogelijk komt 

de vereniging met zijn kennis en materialen naar de zaal, of gaan we juist op bezoek bij de 

locatie van de verenigingen. 

 

Wie kan er deel nemen? 

→ Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8. 

 

Wanneer en waar kan je deelnemen? 

→ Iedere maandag OF dinsdag (dit wisselt om de week!) van 14:45 t/m 15:45 uur in 

Sporthal de Sprankel in Haaren. Op feest- en studiedagen komt de NSS te vervallen! 
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Hoe kan ik dan deel nemen? 

→ Dat kan door je in te schrijven op www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl 

(Activiteiten – November, Naschoolse Sport 2021-2022, bekijk meer). 

 

Let er bij de inschrijving op, dat je je op de juiste dag inschrijft! Het maakt niets uit op 

welke school je zit, maar kies een NSS-moment wat bij jou past. We zien jouw inschrijving 

graag tegemoet en als je vragen hebt, kan je mailen naar 

paula@natuurlijkgezondoisterwijk.nl   en/of   iris@natuurlijkgezondoisterwijk.nl 

Heel graag tot na de vakantie allemaal!! 

 

Sportieve groetjes van de Beweegcoaches Jeugd, 

Paula Marcelis 

Iris Smulders 

W: www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl 

E: info@natuurlijkgezondoisterwijk.nl 

   

Facultatieve gesprekken 

 

In de week van 15 november is het mogelijk dat leerkrachten met u een afspraak maken 

om 'facultatief' een extra gesprek te voeren over de vorderingen van uw kind. U kunt zelf 

ook aangeven behoefte te hebben aan een gesprek. Doe dat dan vóór 8 november a.s. 

De leerkracht kan u dan uitnodigen via Parro. 

   

OV en MR 

 

Op maandag 15 november is er weer een OV-vergadering. Heeft u vragen of wilt u iets 

inbrengen bij de OV? dan kan dat bij: oudervereniging@dehasselbraam.nl 

 

Op maandag 29 november is de volgende MR-vergadering. Heeft u vragen of wilt u iets 

inbrengen bij de MR ? dan kan dat bij: mr@dehasselbraam.nl 

   

Doorgeven wijzigingen 

 

Wij willen u met nadruk vragen eventuele wijzigingen in adres, telefoonnummer of e-mail 

door te geven aan Josan Mulders (administratie): j.mulders@dehasselbraam.nl 
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Als wij mailings versturen via inzetrooster.nl bijvoorbeeld, dan gebruikt ons systeem 

automatisch het eerste mailadres dat bij ons geregistreerd staat. Mocht het zo zijn dat u 

deze mailings niet ontvangt of graag op een ander adres wilt ontvangen, laat dat dan ook 

aan Josan weten ! 

   

Eigen spullen op school 

 

Steeds vaker zien we dat kinderen hun werkplek 'inrichten' met eigen spullen, 

zoals pennenbakjes, frutsels, tekenboeken, speeltjes etc.. Wij zouden graag zien 

dat de kinderen zich beperken tot maximaal een eigen etui (met daarin evt. een 

pen/potlood/gum/puntenslijper naar keuze) en een agenda in de 

bovenbouwgroepen. De opbergruimte voor de kinderen is beperkt en dat leidt 

ertoe dat tafels, kasten, vensterbanken e.d. vol staan en kinderen gehinderd 

worden in het ordelijk en overzichtelijk organiseren van hun eigen werk. We leren 

de kinderen dat het werken aan een opgeruimde tafel, met overzicht in de laatjes 

waarin spullen goed te vinden zijn, ook overzicht in hun hoofd geeft (excutieve 

functies). Kinderen ontvangen van ons bovendien de materialen die ze nodig 

hebben. We zullen van tijd tot tijd spullen mee terug naar huis geven als dat nodig 

is.  

   

Maandviering december 

 

Op woensdag 1 december staat er vooralsnog een maandviering gepland voor de 

groepen 4 en 8. We laten nog weten hoe we deze viering kunnen laten 

plaatsvinden en hoe de viering bekeken kan worden. 

   

Sinterklaas en studiedag 

 

Op vrijdag 3 december zal de Sint de kinderen van de Sprankel bezoeken. We 

verwachten hem natuurlijk met z'n allen (ouders zijn welkom) op het plein te 

kunnen verwelkomen. De ontvangst zal kort en krachtig zijn, omdat hij maar een 

halve dag de tijd heeft om alle kinderen van de Sprankel te zien. De kinderen 

hoeven op deze dag geen fruit en/of drinken mee te nemen, dat wordt op 
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school geregeld. In ieder geval krijgen de kinderen t/m maandag de tijd om van 

de cadeaus te genieten, want op 6 december is er weer een studiedag voor het 

personeel, dus zijn de kinderen vrij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Hasselbraam-academie 

 

De volgende hasselbraamacademie start op vrijdag 19 november. Op vrijdag 3 december 

is er GEEN academie en zijn alle kinderen 's middags vrij. Op 10 en 17 december gaan 

we dan weer verder met de academie. 

 

Onlangs kregen wij de vraag of er op de vrijdagmiddagen van de hasselbraamacademie 

verlof aangevraagd kan worden. Dat is  niet mogelijk, omdat die tijd als lestijd wordt 

gerekend, waarvoor gewoon de verlofregelingen van de leerplicht gelden. 

 

Voor alle duidelijkheid vindt u hier een link naar een pagina van de overheid waar u kunt 

nalezen waar verlof voor gegeven kan worden, indien dat noodzakelijk is.  

 

Regeling verlof basisschool 

   

Kerstviering - middag vrij 

 

Op donderdag 23 december zullen we Kerst vieren. We verwachten er een mooie 
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activiteit van te maken laat in de middag of vroeg in de avond. Om die reden 

zullen de kinderen die middag om 12.30 uur uit zijn. 

   

Zuinig op het materiaal 

 

Het valt ons op dat er door sommige kinderen op school erg onzorgvuldig met 

spullen wordt omgegaan. Zo af en toe worden er ook spullen stuk gemaakt. Soms 

lijken kinderen zich er ook niet heel verantwoordelijk voor te voelen. 

 

Wij willen het daar in de klassen eens over hebben en hebben op school al de 

gewoonte om ouders in te lichten als we weten dat een kind (min of meer) 

moedwillig iets heeft stuk gemaakt of iets niet gebruikt heeft zoals het bedoeld is, 

waardoor het stuk is gegaan. We vinden het gepast als ouders dan met hun kind 

bespreken dat hij/zij zelf verantwoordelijk wordt gehouden voor de schade (voor 

zover mogelijk), bijvoorbeeld door vanuit eigen spaargeld een bijdrage te leveren 

of daar iets tegenover te stellen. 

 

Voorbeelden van de laatste tijd: 

Op de muren geschreven, de WC bovenbouw wordt dagelijks meerdere malen 

onder geplast, Het scherm van een laptop (2 jaar oud)  is volgekrast / beschadigd, 

spelmateriaal buiten wordt stukgeslagen tegen bankjes of bomen, er wordt 

getekend, geknipt of gescheurd in lesboeken of werkschriften, boeken worden op 

of van de tafels gegooid (beschadigingen) ipv netjes neergelegd bij het uitdelen. 

Kinderen zitten ongevraagd aan elkaars spullen. 

 

Verdrietig wat ons betreft, maar vaak erg lastig om te achterhalen wie het gedaan 

heeft. We blijven daar goed op letten en gaan het er met de kinderen over hebben. 

We zouden het heel helpend vinden als u het thuis ook eens met de kinderen 

bespreekt en uitlegt wat het betekent om respectvol met (andermans) materialen 

om te gaan. 

 

Samen moeten we hier toch iets in kunnen verbeteren. Andere suggesties zijn 

welkom ! 
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Extern aanbod: Help Sinterklaas !

 

Caritas Haaren is er voor alle inwoners uit Haaren en bestaat meer dan 60 jaar. 

Ons doel is voornamelijk, om personen die momenteel niet over voldoende 

financiële middelen beschikken, een financiële steun in de rug te geven. Daar past 

dit initiatief ook in. 

Caritas werkt anoniem. 

 

Stichting “Oh kom maar eens kijken” helpt Sinterklaas! 

 

Het aftellen kan beginnen. Nog 3 weken en Sinterklaas is weer in het land. De 

stichting “Oh kom maar eens kijken” helpt Sinterklaas al 10 jaar. Een zeer 

dankbare taak. Vorig jaar hebben we 75 kinderen blij gemaakt met het cadeau dat 

ze zelf hebben uitgekozen. Dat willen we dit jaar weer graag doen.  

 

We vinden het belangrijk dat kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar op 5 

december een goed gevulde schoen krijgen, ook als de omstandigheden thuis dat 

financieel lastig maken. 

Juist deze kinderen willen wij helpen. Wij hopen dan ook dat de mensen waar het 

om gaat zich aanmelden. Het belangrijkste is dat de verlanglijstjes bij ons komen. 

De stichting zorgt voor de cadeautjes, zodat die ook in de schoenen van deze 

kinderen komen.   

 

Woon je in Oisterwijk, Moergestel, Heukelom of Haaren? Heb je kinderen in de 

leeftijd van 3 tot en met 12 jaar? En kun je om financiële redenen het 

sinterklaasfeest niet vieren? 

Meld je dan aan via de website www.ohkommaareenskijken.com 

 

Ook kun je andere mensen aanmelden waarvan jij vindt dat zij dit nodig hebben.    

Als stichting zijn wij natuurlijk afhankelijk van donaties. Wij zijn onze huidige 

donateurs zeer dankbaar. Jij kunt dit doel ook steunen door een bijdrage over te 

maken op rekeningnummer NL46 RABO 01362 66 282 t.n.v. St. Oh kom maar 

eens kijken. 

 

Wij hopen dat het ook dit jaar weer een succes wordt! 

Caritas Haaren. 
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De gehele afwikkeling van deze actie is in handen van de Oisterwijkse Stichting 

“Oh kom maar eens kijken” helpt Sinterklaas! Voor de ouders van kinderen die dit 

betreft, zijn er geen kosten aan verbonden. 

   

 

 

  
 

 

 

 

 

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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