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nieuwsbrief maart
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Alaaf! Op naar een Carnavalsweekend (of misschien een mooie vakantie). In ieder geval
lekker genieten van deze week. Als u deze nieuwsbrief leest, hebben we op school vast
en zeker al een mooi Carnaval achter de rug.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u ook nogmaals de uitnodiging van de jeugdraad voor
het Carnaval in d'n Domp.
Nogmaals veel dank voor het invullen van de korte vragenlijst over de inloop op school
vanaf 7 maart. De maatregelen en werkwijze die we vanaf 7 maart hanteren, heeft u al
ontvangen in een presentatie via de mail, maar vindt u opnieuw in deze nieuwsbrief.
Vol energie kijken we uit naar de lente en rekenen we weer op nieuwe ontmoetingen. We
gaan er vanuit dat wij op 30 maart de papa-mama-dag en de maandviering samen met
ouders kunnen vieren en nodigen u daar bij deze alvast voor uit.
Ik hoop dat u weer met plezier de nieuwsbrief leest.
Voor nu een fijne vakantie en blijf vooral gezond.



Karin de Lange
Directeur.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen:

* Jarig in maart
* Maatregelen en werkwijze vanaf 7 maart
* Terugblik Hasselbraam-academie
* Fides-regel na de vakantie
* Maandvieringen papa-mama-dag
* Moestuin
* Nieuws over WO + cultuur
* Flyer Carnaval

Jarig in maart

4 Liene, Cas en Pim
7 Mats
8 Jade
10 Floris
11 Iris
12 Lotje
14 Lieze
15 Birgitte
19 Wes
21 Ine
22 Fins, Vic en Julan
23 Taco
24 Rins
27 Nina
28 Olivier en Niels
29 Mats en Victor



Maatregelen en werkwijze vanaf 7 maart

1. We blijven toezien op de inmiddels bekende hygiëne-maatregelen
2. We hoeven geen 1,5 meter afstand aan te houden
3. Mondkapjes zijn niet meer noodzakelijk
4. Bij klachten vragen wij een zelftest af te nemen, bij een positieve test graag een
testafspraak maken bij de GGD
5. Advies blijft voorlopig: twee keer per week testen vanaf groep 6. Na de vakantie
delen wij weer testen uit zodra die binnen zijn.
6. Ouders mogen weer gewoon de school in voor gesprekken, activiteiten of
vieringen.
Het brengen en halen van kinderen willen we alsvolgt gaan doen:
* Alle ouders mogen weer mee het plein op
* Op maandag, dinsdag en donderdag staan de leerkrachten van de groepen 1 t/m
4 buiten om de kinderen op te vangen (zoals we dat de afgelopen twee jaar
gedaan hebben).
* De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan op deze dagen alleen naar binnen
* Op woensdag en vrijdag zijn alle leerkrachten in de klas en kunnen ouders die
dat willen tussen 08.15 en 08.30 uur mee de klas in. Kinderen kunnen dan hun
plek en hun werkjes aan ouders laten zien en ouders blijven zo op de hoogte van
hoe het er op school aan toe gaat. Deze tijd is niet bedoeld om overleg met de
leerkracht te voeren, maar een afspraak maken voor overleg kan natuurlijk altijd.

Terugblik Hassebraam-academie
In de afgelopen Hasselbraam-academie hebben kinderen atletiek gekregen op een echte
atletiekbaan,
hebben ze van alles uitgeprobeerd
met wol, is er bijzonder creatief gewerkt
aan een kunstwerk van verschillende
materialen, hebben kinderen van alles in
het thema Afrika gedaan (dans, zang,
crea), zijn kinderen aan de slag gegaan
met verschillende (ook onbekende)
gezelschapsspellen en heeft een groep



EHBO-les gehad met medewerking van de EHBO-vereniging Oisterwijk. In een extra
bijeenkomst deze week heeft de EHBO-groep de mini-cursus afgerond en hebben alle
deelnemers een certificaat ontvangen.

FIDES-regel

Na de vakantie gaan we aan de slag met weer een nieuwe FIDES-regel in alle groepen:

"Deze pluim is voor jou"
Een mooie gelegenheid om met complimenten aan de slag te gaan. Iedereen doet
elke dag meerdere keren iets wat een pluim verdient. Het is mooi als we elkaar
daarvan bewust maken en onszelf bewust laten nadenken over een compliment
voor de ander.
Leuk idee voor thuis: maak voor iedereen in huis (kinderen én volwassenen) een
leuk potje / bakje / envelopje / kokertje en geef die prominente plaats in de keuken
of in de kamer. Maak er een gewoonte van om elke dag na het eten met kleine
briefjes complimenten / pluimen bij iedereen in het bakje / envelopje o.i.d. te
stoppen. Fijn om eens na te lezen als je eens een mindere dag hebt ;-) Natuurlijk
mag er ook op andere momenten iets in gestopt worden...

Maandviering en papa-mama-dag op 30 maart



De volgende maandviering is op woensdag 30 maart. Op deze woensdagochtend
willen we weer een papa-mama-dag organiseren. Er zal een eerste ronde zijn van
09.15-10.00 uur en een tweede ronde van 10.15-11.00 uur. Aansluitend is er een
maandviering voor de groepen 1 t/m 8 van 11.00-12.00 uur. Bij deze maandviering
mogen ook ouders aanwezig zijn. We zullen in de week van 14 maart via Parro
de mogelijkheden open zetten om in te schrijven.

Moestuin

In de leerlingenraad is gesproken over de
moestuin. Kinderen zouden heel graag
weer actief aan de slag gaan met de
moestuin en het lijkt erop dat we ook weer
soepeler om kunnen gaan met vrijwilligers
in en om de school. De leerlingen van de
leerlingenraad gaan de klassen langs om
alle kinderen thuis te laten vragen of er
vaders, moeders, opa's, oma's, ooms of
tantes zijn die één of twee keer per week
een uurtje in de moestuin willen helpen om samen met een groepje van 6 kinderen uit de
bovenbouw te klussen. Wij zorgen er (samen met de vaste tuin-vrijwilligers) voor dat er
een plan ligt wat er gedaan kan / moet worden.
Superleuk als we dit weer nieuw leven in kunnen blazen ! Bent of kent u iemand die dit
leuk zou vinden ? laat het weten: directie@dehasselbraam.nl of bij de leerkracht van uw
kind.

Nieuws over WO en cultuur

Op school is een werkgroep actief die nieuwe methodes voor wereldoriëntatie
onderzoekt, omdat we volgend schooljaar de huidige methodes willen vervangen.
Het gaat dan om de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde,
burgerschap en we kijken of we hier ook een aanbod voor cultuur in mee kunnen
nemen.
Er ligt op school ook een structureel plan voor een cultuuraanbod door alle



groepen heen. Door Corona hebben we niet alles kunnen doen, maar gelukkig
kunnen we ook dat weer gaan oppakken. We verwachten nog dit schooljaar
museumbezoeken te kunnen inplannen.

Wat een geweldig leuke dag hadden we vrijdag op school.
Nog meer behoefte om in de feeststemming te komen ?
Ga d'r nog wel verstandig mee om zou ik zeggen ;-)

Flyer Carnaval in d'n Domp (onder deze link)
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