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

Wat genieten we met elkaar van zo'n speciale dag vlak voor de vakantie !
 

Het leuke van deze tijd is, dat er zoveel aparte momenten zijn: Pasen,
koningsspelen, kamp en natuurlijk het mooie weer. We zijn weer lekker veel
buiten en dat maakt deze tijd dan extra TOP.

Als team richten we ons op allerlei nieuwe dingen: Een nieuwe WO-methode, de
nieuwe indeling voor volgend schooljaar, nieuwe doelen vanuit de LeerKracht-
methodiek en weer nieuwe plannen rondom cultuur in ons onderwijs. U leest er
van alles over in deze nieuwsbrief en vergeet ook vooral niet om 19 mei in de
agenda te zetten !!!

 

Ik hoop dat u weer met plezier de nieuwsbrief leest.
Voor nu alvast een hele fijne meivakantie !

 

Karin de Lange 
Directeur. 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen:
* Jarig in mei

 * Paasviering
* Route 8

 * Wijklunch
* Koningsspelen

 * Herdenking 4 mei
* Verkeersexamen groep 7

 * Luizenpluizen
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* Fides-regel na de vakantie
* Cito Entree groep 7

 * Kamp groep 8
* Maandviering

 * Save the Date
* Keuze WO-methode

 * Groepen volgend schooljaar
*  Mutaties in de oudervereniging

 *  Delen in de volgende periode LeerKracht

 

 
Jarig in mei
1   Josan (60)
4   Max

 6   Jeannine
9   Zara

 13  Tijn
17  Tobias

 27  Lucas en Pim
28  Lynn en Bloeme

 30  Myrthe
31  Noor

  

Paasviering
In de onderbouw is gewerkt in de Paasateliers, dat was erg geslaagd!  Ook
de speurtocht was een groot succes met jonge kuikens, lammetjes en
paaseieren. Alle bloemen zijn gevonden en geteld. Lekker naar buiten !
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Route 8

Op dinsdag 19 en donderdag 21 april was het zover: groep 8 heeft zich gestort
op de eindtoets ! Samantha wenste de kinderen veel geluk en liet ze weten:
"meer dan je best kun je niet doen, heb vertrouwen in jezelf, ik ben nu al trots op
je !" Op die manier moet het toch goedkomen... en zo niet, dan toch. Ze hebben
het vast heel goed gedaan 😊 
 

Wijklunch
 

Nieuw in Haaren: Op donderdag 21 april werd er in d'n Domp een wijklunch
georganiseerd door vrijwilligers voor inwoners van Haaren. De opkomst was
boven verwachting en hartverwarmend om te zien. Quirijn, Jenny, Merijn en
Isabel hebben geholpen, samen met nog twee leerlingen van de Klimop o.l.v.
Sanne (coördinator vanuit Contour de Twern). Het was erg leuk om te doen en
de ouderen die aanwezig waren vonden dat deze kinderen het héél erg goed
deden. Zeker voor herhaling vatbaar, dus verderop in het jaar volgt er opnieuw
een wijklunch.
Het idee komt vanuit de gemeente Oisterwijk, die dat weer heeft overgenomen
vanuit de gemeente Tilburg. Daar wordt dit al enkele jaren georganiseerd door
Contour de Twern. 

 Er zijn opnames gemaakt door de lokale TV.
 

Koningsspelen 

Na een geslaagde opening met hoogwaardig bezoek (Willem-Alexander en
Maxima) en enkele voorbeeldige danstalenten zijn alle kinderen aangeschoven
aan het koninklijk ontbijt. Daarna kon iedereen zich uitleven: leuke spellen voor
de onderbouw en lekker sportief voor de bovenbouw. We hebben geboft met het
weer en ter afsluiting nog lekker een ijsje gegeten. Op naar de vakantie ! 
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Herdenking 4 mei

Op 19 april hebben de leerlingen van groep 8 bij de "Poort der Zuchten",
Haarendael een krans gelegd onder begeleiding van Cees van Roessel. Cees
heeft ook in de klas verteld over de oorlogstijd en stilgestaan bij het feit, dat
"vrijheid niet vanzelfsprekend is". 

 Graag nodigen wij jullie uit voor de herdenking op 4 mei om 19.30 uur. Deze
vindt plaats bij het monument op het plein voor het gemeentehuis. Na 20.00
lopen we samen naar Park Ruijbosch om daar de Herdenking af te ronden.       
We hopen er met elkaar een mooie, gedenkwaardige, bijeenkomst van te
maken, want: Wat toen gebeurde mag nooit vergeten worden. 
Graag tot 4 mei! 

 

Met hartelijke groet, 
Haarens Comité 4 en 5 mei  

 

 

Verkeersexamen groep 7

Hoera!
Op donderdag 31 maart hebben alle kinderen van groep 7hun theoretisch

verkeersexamen gehaald.
 

Op 20 mei volgt de fiets-controle en als de fiets is goedgekeurd, zijn ze
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helemaal klaar voor hun praktisch verkeersexamen op 3 juni! 
Ook zijn de fietsen dan helemaal in orde voor de tocht naar het kamp,
da's mooi .....
Dus alle kinderen van groep 8: zorg dat jullie fiets ook in orde is !!!

 

 

Luizenpluizen

Na de vakantie zal er weer een luizen-controle uitgevoerd worden. In de
afgelopen weken zijn er hier en daar wel luizen ontdekt, dus zo in het
voorjaar begint het weer te kriebelen ...  Houd het dus thuis ook goed in de
gaten en laat het ons weten als je ze ontdekt.

  

Fides-regel na de vakantie
 

Je mag zeggen; "Ik weet het niet"
 

     

 

Cito Entree groep 7 
 

Op woensdag na de vakantie starten de kinderen van groep 7 aan de
Entree-toets. We wensen ze alvast veel succes toe en ook voor hen geldt
natuurlijk: vertrouw op jezelf, je kunt niet meer doen dan je best. Voor ons
zijn jullie al 100% !
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Kamp groep 7 + 8

De groepen 7+8 gaan van 23 t/m 25 mei op kamp. Superleuk natuurlijk.
Ouders en kinderen van deze groepen ontvangen hierover nog de nodige
info, maar de fietsen kunnen alvast nagekeken worden. Een beetje
kilometers maken en alvast goed uitslapen in de meivakantie kan geen
kwaad 😊. 
 

Maandviering

De volgende maandviering is op vrijdag 3 juni. De groepen ½ en 5 zullen
deze verzorgen. Ouders zijn van harte uitgenodigd.

  

Save the Date

Op donderdag 19 mei gaan we elkaar ontmoeten... allemaal wat ons
betreft ! We willen alle ouders uitnodigen om elkaar en ons weer te
ontmoeten met een hapje en een drankje. Om te zorgen dat er geen
oppasproblemen ontstaan, mogen de kinderen gewoon mee. We zetten
voor de kinderen een sponsoractie uit t.b.v. een ‘upgrade’ van het
schoolplein. Natuurlijk verwachten we dat alle kinderen meedoen en dat
alle ouders komen aanmoedigen. Daarna zal er voor de kinderen nog een
leuke verrassing zijn, terwijl de ouders lekker kunnen 'buurten’ onder het
genot van een hapje, drankje en andere gezelligheid. 
Na de meivakantie krijgen de kinderen een brief mee over de
sponsoractiviteit. 
Natúúúúúrlijk zijn jullie er allemaal bij...
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Keuze WO-methode
 

Het team buigt zich momenteel over de keuze van een nieuwe WO-
methode. Het aanbod van de door ons bekeken methodes is mooi,
uitdagend, inspirerend en aantrekkelijk. We vinden zeker een methode die
goed aansluit bij onze visie, waarin aardrijkskunde, geschiedenis, natuur &
wetenschap, cultuur, burgerschap en 21e eeuwse vaardigheden op een
speelse manier bij elkaar gebracht worden. Het is de bedoeling dat de
kinderen van alle leerjaren geïnspireerd en uitgedaagd worden tot leren
met hoofd, hart en handen en dat jullie daar thuis in de verhalen ook leuke
dingen van gaan terug horen.  Na deze vakantie gaan we verschillende
lessen uitproberen, zodat we voor de zomervakantie tot een weloverwogen
keuze kunnen komen. 

  

Groepen volgend schooljaar

Ook is het team volop bezig met voorbereidingen voor het volgend
schooljaar. We hebben de verdeling van de groepen besproken met de MR
en nemen de aandachtspunten daaruit mee. Kort na de meivakantie hopen
we ook de bezetting van personeel op de groepen duidelijk te hebben,
zodat we het gehele plaatje met jullie kunnen delen.  

De volgende MR-vergadering is op maandag 16 mei. 
 

Mutaties in de oudervereniging
 

Komend schooljaar zullen vier ouders de OV verlaten. Natuurlijk zouden zij
heel graag weer nieuwe opvolgers inwerken:

WEGENS SUCCES VERLENGD !
 SCHOOLACTIVITEITEN VOOR DE

GEZELLIGHEID...
 Oudervereniging

Schooljaar 2022/2023 wordt nog gaver!!!
 Line up: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, 

Koningspelen, Hasselbraamdag
en Schoolreisje.
Geef je snel op als vrijwilliger en doe mee!

 oudervereniging@dehasselbraam.nl

Marielle zal het voorzitterschap overnemen van Martijn van Bentum.  
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De eerstvolgende OV vergadering is op maandag 9 mei om 20.15 uur
Mocht je belangstelling hebben of nieuwsgierig zijn, draai dan een keer
mee in een vergadering, zodat je kunt inschatten of het wat voor je is.
 

Doelen volgende periode LeerKracht
 

We zijn als team erg enthousiast over de methode LeerKracht die wij
inzetten om onderwerpen in de school te verbeteren of aan te scherpen.
De afgelopen periode hebben we extra aandacht besteed aan de
spellingdidactiek en de taallessen. De periode tussen de meivakantie en
de zomervakantie zal vooral gericht zijn op de driehoek ouder-kind-
leerkracht. Hoe we dat gaan invullen zullen we nog laten weten, maar jullie
worden hier als ouders natuurlijk in meegenomen.

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.

 

 
Copyright © 2022 Openbare basisschool de Hasselbraam, All rights reserved.

 

https://www.facebook.com/dehasselbraam?fref=ts
http://www.dehasselbraam.nl/
mailto:info@dehasselbraam.nl?subject=nieuwsbrief
https://dehasselbraam.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=1586e95333561628b9c9b70f4&id=5248525221&e=126dcc4bac&c=d8907e05b3
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=1586e95333561628b9c9b70f4&afl=1

