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

We gaan opnieuw een spannende winter tegemoet. Wat zullen we gaan beleven
deze maand ? Zeker is in ieder geval dat we dit weekend op veel plaatsen een
belangrijk persoon zullen ontmoeten en cadeautjes en pepernoten zullen vinden.
Op school vieren we dit feest zoals gebruikelijk met een bezoekje aan de Sint en
met surprises in de bovenbouw. PRACHTIGE creaties zijn er gemaakt zoals u op
de filmpjes (Parro) heeft kunnen zien. Natuurlijk is er op deze middag GEEN
Hasselbraam-academie.
De maandviering van groep 4 met groep 8 was in ieder geval een succes en kon
thuis via een livestream gevolgd worden. Op 22 december zou er een
maandviering door ouders verzorgd worden. We zijn nog aan het onderzoeken of
dat in een aangepaste vorm gegoten kan worden.
De kerstviering zullen we ietsje aanpassen, maar hoe dan ook wordt donderdag
de 23e een gezellige, sfeervolle dag.



Genoeg om naar uit te kijken dus... Ik hoop dat jullie daarna (op welke wijze dan
ook) gaan genieten van een fijne kerstvakantie en jaarwisseling. Ik hoop dat jullie
tussen het testen, afstand houden en de mondkapjesplicht door genieten van
buiten spelen, wandelen, etentjes en gezelschapsspellen of een bioscoop-avondje
thuis. Maak er wat van!
Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief.
Karin de Lange
Directeur.
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* Voorleeskampioen
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* Inzet NPO-gelden
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* Geslaagd voor de typecursus
* Zelftesten voor leerlingen groep 6-8
* Studiedag 6 december
* FIDES-regel
* Kerstviering
* Beroepen en Hobby's

Jarig in december

3 Marie Claire
8 Amely
9 Quirijn
10 Maud
11 Sophia
13 Mathis en Samantha
14 Tijme
15 Annabelle



17 Jolie en Bram
20 Demi en Lieva
24 Boaz
25 Elana
30 Mirjam
31 Megan

Gesprekken ouderbetrokkenheid 3.0
Ook dit jaar heb ik een uitnodiging naar jullie gestuurd om in kleine groepen te praten over
een bepaald onderwerp. Dit jaar was dat ouderbetrokkenheid 3.0. Fijn om te merken dat
er meteen al een groep betrokken ouders was die graag mee wilde praten. In de
gesprekken zijn mooie punten genoemd die we in de vierde periode van dit jaar in onze
methodiek LeerKracht mee zullen nemen bij het opstellen van doelen. Nogmaals dank!
Ook het gesprek met teamleden over dit onderwerp leverde mooie inzichten op.

Voorleeskampioen

Fiene heeft de voorleeswedstrijd gewonnen. Ze mag zichzelf voorleeskampioen noemen!
De volgende stap is dat zij onze school mag vertegenwoordigen in de gemeente
Oisterwijk. Proficiat ! Knap gedaan.

Schoolbezoek bestuurder

In het kader van kwaliteitszorg bezoekt onze bestuurder jaarlijks alle scholen. Ook
dat heeft dit jaar online moeten plaatsvinden. Resultaten worden besproken,
personele zaken krijgen aandacht, de ontwikkeling van de school en evt.
aandachtspunten daarin meegenomen. Tot slot vond er een
terugkoppelingsgesprek met het team plaats. Onze bestuurder heeft het contact



en het bekijken van de resultaten positief ervaren. We scoren met alle resultaten
boven de landelijke norm. Onze schoolnorm ligt nog iets hoger. Op een enkel punt
zouden wij zelf graag nóg wat betere resultaten behalen, maar hoofdzaak voor ons
blijft toch het welbevinden van kinderen. Gelukkig laten die cijfers ook een positief
beeld zien.

Inzet NPO-gelden

We zijn enorm blij met de inzet van de vakleerkracht gym (Paula). Het geeft onze
lessen weer een extra frisse boost (ook al gaven onze eigen leerkrachten met hun
bevoegdheid even-zo-goed prima lessen vanuit de methode). De kinderen lijken er
ook van te genieten. Benieuwd wat ze er thuis over zeggen. Superleuk ook dat er
nu ook een na-schools-aanbod werd gedaan (wat weer opgepakt wordt zodra de
maatregelen dat toestaan). Door het inzetten van deze vakleerkracht, krijgen
leerkrachten de handen vrij om meer specifieke aandacht te besteden aan
leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben.

We zetten ook uren van een externe RT-er in
voor leerlingen die intensievere extra hulp
nodig hebben. Een gedeelte wordt dit jaar
ingezet op klassenverkleining in de
onderbouwgroepen en een gedeelte zetten
we in op deskundigheidsbevordering van
leerkrachten middels LeerKracht. Dit levert
ons al direct veel op. We komen samen tot betere acties, oplossingen en
resultaten in de klas.

MR

Er hebben dit jaar twee MR-vergaderingen plaatsgevonden. In deze vergaderingen is
gesproken over het jaarverslag 2020-2021, het jaarplan 2021-2022 en de werkwijze van
LeerKracht, personele wijzigingen binnen de schoonmaakdienst, de overstap naar een
andere arbodienst voor het personeel, het nieuwe onderzoekskader van de inspectie, we



volgen samen nauwkeurig onze leerlingtelling en de ervaringen met de inzet van de NPOgelden, wijziging van de bezetting van de oudervereniging, de themaraad van de GMR die
dit jaar als thema: “toekomstdenken in het onderwijs” organiseerde Zoals ieder jaar
hebben we ook het voorstel voor de begroting 2022 doorgenomen en hebben we
gesproken over de ronde-tafel-gesprekken over ouderbetrokkenheid 3.0 Heeft u vragen of
wilt u iets inbrengen bij de MR ? dan kan dat bij: mr@dehasselbraam.nl

geslaagd voor de typecursus

De volgende leerlingen zijn geslaagd voor de typecursus:
Zara (6), Saar (7), Myrthe (7), Luc (6), Elise (6), Bloeme (7), Taco (8)

Proficiat allemaal! Goed gedaan...

Zelftesten voor leerlingen groep 6-8

Wij verwachten deze week de zelftesten voor de leerlingen van groep 6-8 binnen
te krijgen.
Voor elke leerling (van groep 6, 7 en 8) zijn een aantal testen beschikbaar omdat
geadviseerd wordt de kinderen 2x per week thuis te testen. We zullen nog via
Parro laten weten wanneer en hoe de testen verspreid zullen worden.
Inmiddels is vandaag ook bekend geworden dat kinderen met klachten niet meer
persé bij de GGD getest hoeven te worden. Een negatieve zelftest volstaat om te
bepalen dat er geen sprake is van Corona. Zodra kinderen dan 24 uur klachtenvrij
zijn, kunnen ze weer naar school. Bij een positieve zelftest moet er nog wel een



extra test bij de GGD afgenomen worden.

Studiedag 6 december

Terwijl de kinderen lekker kunnen uitslapen na pakjesavond en een extra dagje
van de cadeau's kunnen genieten, storten wij ons op het nieuwe thema van
LeerKracht dit jaar. De aandacht zal gaan naar: het versterken van zelfstandig
werken, leren-leren, presenteren. We stellen weer nieuwe doelen op voor de
komende periode en kijken met elkaar ook terug op wat er gelukt is in de vorige
periode. Wat we met elkaar hebben vastgesteld: de aandacht voor het
welbevinden resulteert in een fijne sfeer in de groepen en binnen het team. Fidessymbolen zijn bekend en worden gebruikt om gebeurtenissen te bespreken.
Kinderen hebben aandacht voor elkaar. Ook hebben we geconcludeerd dat er nog
meer aandacht behoort te zijn voor het omgaan met materialen. De werkwijze van
LeerKracht bevalt ons heel goed.

FIDES-regel

Komende weken: We maken onze rugzak leeg...
We leren kinderen dat iedereen een onzichtbare
rugzak heeft. Alles wat we meemaken en ook onze
gedachten daarover, vullen onze rugzak. Wat in jouw
rugzak zit, bepaalt ook jouw gedrag. Kinderen
kunnen de rugzak leegmaken door erover te praten.
Dat kan thuis natuurlijk ook ! Als volwassenen
kunnen we ook wel eens aangeven dat ons gedrag
voortkomt uit iets wat in onze rugzak zit (drukte op
het werk, problemen met de buurman). Dan is het goed om daar bij uit te leggen
dat kinderen daar niets mee hoeven, dat lossen we zelf op. Het nodigt kinderen
misschien wel uit om zelf ook over hun 'rugzak’ te vertellen...



Kerstviering

Hoe de kerstviering er uit zal zien, dat hoort u nog van onze kerstwerkgroep. Op
dit moment gaan we nog steeds uit van een avond-programma (van 17.00-18.30
uur).
De kinderen zijn op donderdag 23 december dan om 12.30 uur vrij.

Op zoek naar beroepen en hobby's

Heel graag zouden we wat vaker beroepen of hobby's van ouders in school
halen. De Hasselbraam-academie leent zich daar uitstekend voor. Kinderen
kunnen dan kennismaken met een beroep, maar het ook zelf ervaren. Daarnaast
kan het ook heel verrijkend zijn als iemand een keer in de klas over zijn vak komt
vertellen. Bij de kleuters ontstaat dat regelmatig spontaan tijdens een thema, maar
ook in andere leerjaren zouden we daar meer mee willen doen. Fijn dus als we
een lijst kunnen maken van ouders met een boeiende / grappige / interessante /
pittige hobby of een beroep, waarover zij wel een keer willen vertellen of een keer
een les over willen verzorgen (of samen met ons de Hasselbraam –academie
willen verzorgen). Laat het weten aan de leerkracht of aan mij:
directie@dehasselbraam.nl
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