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

Hebben jullie ook gezien dat de dagen al weer wat langer worden ? In de ochtend
niet meer in het donker naar school en ook als wij aan het einde van de dag
afsluiten is het bijna nog licht buiten. Dat betekent dat de lente in aantocht is ...
Wat heerlijk als we straks weer lekker van de zon kunnen genieten... het liefst op
een terrasje natuurlijk !
Het tweede deel van het jaar brengt ons ook altijd weer leuke momenten om
samen te beleven. Dat zal met Carnaval nog niet lukken, maar we kijken er naar
uit om de sportdag, de Hasselbraamdag, maandvieringen en wie weet een oudercontact-dag weer samen met ouders en kinderen te kunnen doen. Laten we
duimen dat het er van gaat komen en dat we de laatste oudergesprekken van dit
schooljaar ook gewoon weer live kunnen doen.
Voor iedereen die nog in quarantaine zit of komt: veel sterkte toegewenst en
natuurlijk voor iedereen een heel goed weekend. Ik hoop dat u weer met plezier de
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nieuwsbrief leest.

Karin de Lange
Directeur.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen:
* Jarig in februari
* Maatregelen op dit moment
* Citotoetsen en oudergesprekken
* Overblijven
* Fides-regel

* Start Hasselbraamacademie
* Schoolplein
* Maandviering en opa-oma-dag
* Carnaval

Jarig in februari

1 Guusje
3 Xam
7 Guus
11 Fiene
16 Matthijs
19 Thomas
22 Lieze
25 Julia
27 Lieke

Maatregelen op dit moment
1. We zien toe op de inmiddels bekende hygiëne-maatregelen,
2. Alle volwassenen en leerlingen van de groepen 6-7-8 dragen mondkapjes bij het
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verplaatsen in het gebouw.
3. Ouders komen alleen in de school als dat noodzakelijk is voor de voortgang van en
ondersteuning aan het onderwijsproces.
4. Volwassenen houden rekening met 1,5 meter afstand tot elkaar.
5. We ventileren tussendoor extra in de lokalen.
6. Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school of in ieder geval alleen het
schoolplein op. Ouders van kinderen van de groepen 1 t/m 4 zetten de kinderen buiten bij
de leerkracht af en halen ze daar ook op.
7. Kinderen blijven thuis als zij positief getest zijn op Corona (maak na een positieve
zelftest ook een afspraak bij de GGD).
8. Kinderen met klachten graag thuis testen, met een negatieve zelftest mogen kinderen
naar school als zij fit genoeg zijn.

Citotoetsen, rapporten en oudergesprekken
Door de vele uitval verloopt het afnemen van Citotoetsen niet helemaal zoals gepland. We
nemen daar gewoon wat extra tijd voor.
Leerkrachten stellen op dit moment de rapporten op, maar door ziekte en het overnemen
van elkaars groepen staat dit ook wat onder druk. Vooralsnog verwachten wij dat op
maandag 7 februari de rapporten meegaan met de kinderen in de groepen 1 t/m 4. De
ouders van deze groepen zullen via Parro worden uitgenodigd voor online
oudergesprekken in de week van 14 februari.
In de bovenbouw heeft dit nog wat meer onder druk gestaan, vanwege ziekte van twee
leerkrachten. Wij verwachten dat de rapporten van de groepen 5 t/m 7 op donderdag 17
februari mee kunnen en dan zult u via Parro uitgenodigd worden voor een online gesprek
in de week van 21 februari.
Met ouders en kinderen van groep 8 zijn inmiddels adviesgesprekken gevoerd. Ouders en
kinderen van groep 8 horen nog van de leerkracht wanneer de rapporten van groep 8
meegaan. Indien u over dat rapport nog een gesprek wilt, kunt u dat bij de leerkracht
aangeven..
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FIDES-regel
In alle klassen bespreken we met de kinderen:
Onderbouw: samen spelen, samen delen
Bovenbouw: Ecolineflesje: samen houden we het helder !
We geven elkaar de ruimte om mee te mogen doen, maar ook om even op jezelf te
kunnen zijn.
We praten met elkaar over waar knelpunten zitten, waar we last van hebben en lossen zo
dingen met elkaar op
(zoals ecoline oplost in een flesje water). Erover praten helpt.

Start Hasselbraamacademie
Vandaag zijn we weer gestart met een nieuwe Hasselbraam-academie. Er kon gekozen
worden uit: atletiek, kunst met gebruik van verschillende texturen, minder bekende en
complexe (denk)gezelschapsspellen, werken met wol, afrikaanse cultuur (muziek, dans en
kunst) en EHBO-lessen met medewerking van de EHBO-vereniging.Oisterwijk.
Er is meteen weer goed gewerkt ! De laatste keer zal zijn op vrijdag 11 februari. De
kinderen die voor EHBO hebben gekozen, zullen op de donderdag voor Carnaval hun
programma nog afmaken, zodat ze ook een certificaat kunnen halen.
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Overblijven
U heeft vast de mail gelezen, waarin werd aangegeven dat we ook als team een beetje
onze mogelijkheden moeten bewaken in deze veeleisende tijd. U helpt ons werkelijk
enorm met het overblijven, zodat het grootste deel van het team even kan pauzeren.
Het systeem van inzetrooster.nl lijkt goed te werken. Doorgaans wordt het zeer
gewaardeerd dat er zelf gekozen kan worden voor een dag en datum. We zien echter ook
wel terug dat de dinsdag en de donderdag lastige dagen blijken. Daar komt nog bij dat de
afgelopen weken diensten zijn afgemeld vanwege corona of quarantaine-maatregelen.
Het gevolg daarvan is, dat wij toch in de pauze doorgaan als er te weinig of geen ouders
buiten zijn. Ik zou u daarom dringend willen vragen nog eens na te kijken of u alle vijf
overblijfbeurten al heeft opgegeven en dan met name te kijken of u op de dinsdag /
donderdag iets kunt betekenen. Ook doen wij een beroep op ouders die door Corona /
quarantaine niet konden komen om toch nog een andere dag daarvoor in te plannen. Dan
weten we ook dat we tot aan het einde van het jaar goed uit zullen komen.
U helpt ons daarmee enorm !
Mochten er ouders zijn die hierin nog iets extra willen / kunnen betekenen, dan vind ik het
heel fijn om dat te horen: directie@dehasselbraam.nl

Schoolplein
Al geruime tijd zijn we aan het nadenken over de inrichting van het schoolplein bij de
Sprankel. We doen dat natuurlijk samen met de Klimop en Kindertuin. Kinderen, enkele
ouders en leerkrachten hebben meegedacht over wat de wensen zijn. Vervolgens zijn we
in gesprek gegaan met een bedrijf dat gespecialiseerd is in het inrichten en aanleggen van
schoolpleinen (al dan niet met hulp vanuit de scholen zelf).
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Deze maand zal er een ontwerpschets voorgelegd worden en gaan we kijken hoe we
e.e.a. kunnen realiseren. Het ontwerp zal ter inzage in de school gelegd worden, zodat
kinderen er naar kunnen kijken en er ook vragen of opmerkingen bij kunnen plaatsen.
Er is op beide scholen (en bij Kindertuin) wat budget vrij gemaakt, de kledingcontainer
helpt mee en mogelijk zetten we nog een actie in om wat extra geld op te halen om de
budgetten aan te vullen. We hopen er een NOG mooier plein van te maken met voor ieder
wat wils...

Maandviering

Er staat een maandviering gepland op woensdag 9 februari, maar door alle
omstandigheden (werken in cohorten en uitval van collega's) zal het ons niet
lukken om die viering op een goede manier vorm te geven.
Gelukkig zijn er verschillende ouders in de actiestand gekomen om leuke filmpjes
op te nemen die we als alternatieve 'viering' aan de kinderen zullen laten zien.
Dank daarvoor ! Zo maken we er toch nog een leuke viering van.
De volgende maandviering is op woensdag 30 maart. Deze zou gekoppeld worden
aan een opa-oma-dag. U zult begrijpen dat we het nog steeds niet verstandig
vinden om in deze tijd veel opa's en oma's in school rond te laten lopen. We
denken na over een leuk alternatief en zullen de opa-en-oma-dag alsnog
organiseren zodra de omstandigheden dat toelaten.
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Carnaval
Helaas is inmiddels duidelijk geworden dat er ook dit jaar geen optocht kan zijn, maar dat
neemt niet weg dat we er op vrijdag 25 februari een mooie Carnavalsdag van gaan
maken.
Kinderen worden die dag natuurlijk verkleed verwacht (want dat laten we ons niet
ontnemen). Elke klas zal z'n uiterste best doen om een prachtige aankleding te verzorgen.
De jeugdraad zal langskomen om te beoordelen welke klas dat het mooist gedaan heeft.
Ook zal de jeugdraad zorgen voor een grote BINGO in de twee scholen en zal er in de
klassen een leuk programma gedraaid worden.

.
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