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nieuwsbrief juni 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Het was geweldig om velen van jullie weer te ontmoeten op het plein tijdens de sponsorrol 

en borrel. Een fijne bijkomstigheid: het leverde een mooie bijdrage op voor ons 

schoolplein:  2.361,25 euro !!! 

 

We hebben al kunnen genieten van veel mooie dagen dit jaar en er zullen er vast nog veel 

meer komen. Natuurlijk hopen we tussendoor toch ook wel op wat regen, want ook dat 

hebben we nodig. De Sprankeltuin ligt er weer mooi bij, maar heeft toch echt wel een 

slokje nodig zo af en toe.  

 

Jullie hebben de groepenverdeling voor volgend schooljaar inmiddels ontvangen. Er volgt 

nog een informatiebijeenkomst voor de ouders van groep 2-3 en er zal nog een verdeling 

gemaakt worden van kinderen van groep 7 over de groepen 6 en 8 op de vrijdag. Vóór 

eind juni verwachten we nog een juf of meester te vinden voor groep 6. We gaan dus vol 

vertrouwen het nieuwe schooljaar tegemoet. 

 

De kinderen hebben gedichten gemaakt, we gaan voor de zomervakantie nog naar het 

Rijksmuseum met de groepen 5, 6 en 7, er komt een culturele Hasselbraamdag en over 
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twee weken starten we met de laatste Hasselbraamacademie. We kunnen weer laten zien 

waar we voor staan: inspireren tot leren met hoofd, hart en handen. 

 

Ik hoop dat u weer met plezier de nieuwsbrief leest. 

 

 

Karin de Lange  

Directeur.  

 

 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen: 

* Jarig in juni 

* Uitstroom groep 8 

* Fietsexamen groep 7 

* Maandviering 

* Kunstproject "praat met mij" Art in Oisterwijk 

* Vakantielezen 

* Hasselbraamacademie 

* Oproep Hasselbraamdag 

* Activiteiten tot de zomervakantie 

* Overblijven - inzetrooster.nl 

* Vragenlijst oudertevredenheid 

* Doelen laatste periode 

* Oproep ouders voor brigadieren 

* Verkeerssituatie parkeerplaats 

Extern: 

* Info buurtgezinnen 

* Kik Haaren 

* Open dag brandweer 

* Ouderbijeenkomst over gamen  

   

Jarig in juni 
2   Jort 

6   Mats 

8   Isa 
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10  Jelle 

12  Jezz 

16  Hannah 

17  Roos 

20  See 

21  Ive 

22  Yara 

27  Willem 

   

 

Uitstroom groep 8 
De kinderen van groep 8 hebben de uitslag van de Route8 mee naar huis 

gekregen. 

Hiermee zijn de adviezen definitief gemaakt en kunnen ze trots zijn op de stap die 

ze nu gaan zetten naar het VO. 

 

De percentages van de uitstroom zijn alsvolgt: 

20%   VWO  

25%   HAVO / VWO 

10%   HAVO 

30%   TL/HAVO 

15%   VMBO-Basis/Kader  

   

Maandviering 

 

A.s. vrijdag 3 juni is er een maandviering van de groepen 1,2,3 en 5. Ouders zijn van harte 

uitgenodigd om te komen kijken. We starten om 11.00 uur in de aula. 
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Kunstproject "praat met mij" 

 

 Als jullie nu in Oisterwijk rondlopen, zien jullie dat er allemaal beelden en 

kunstwerken worden opgebouwd. Wat heeft dat nou met De Hasselbraam te 

maken zou je denken... Afgelopen periode hebben de groepen 4 t/m 8 een dichter 

in de klas gehad en alle kinderen hebben kunstwerkjes gemaakt bij de gemaakte 

gedichtjes. Echte pareltjes. Van veel kinderen zullen die kunstwerkjes te zien zijn 

in Oisterwijk.   

 

A.s. vrijdag is de officiële opening van de tentoonstelling en 7 kinderen van De 

Hasselbraam zullen daarbij aanwezig zijn om hun gedichtje voor te dragen. Top 

toch! Wilt u deze kanjers horen en zien: Vrijdag 3 juni, het Oude Raadhuis, De 

Lind om 16.00 uur.  

 

De groepen 4 t/m 8 maken vervolgens ook als groep een uitstapje naar de 

tentoonstelling. Ze zullen daar met een speurtocht langs de kunstwerken gaan. 

Groep 4 gaat op 17 juni en houdt daarna meteen de juffendag.  

   

Vakantielezen 

 

Op woensdag 1 juni zijn Grietje en Lieke van de bibliotheek in de groepen 3 en 4 

geweest om met hun gevulde koffer op reis te gaan. Allerlei landen kunnen we 

gaan bezoeken: Van Sportmanie tot Avonturenland. Van Dierenrijk naar Lachland. 

Of wat dachten jullie van Griezelkust of de sprookjeseilanden? Duik in een boek 

en ga op reis.   
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Later komen ze nog terug om te kijken waar de kinderen allemaal naartoe zijn 

geweest, want in die landen plakken de kinderen een stickertje. Deze reis gaat 

natuurlijk in de zomervakantie door en daarvoor zullen de ouders van die klassen 

ook nog uitgenodigd worden. 

 

  

   

Fietsexamen groep 7 

 

Op vrijdag 3 juni gaan de kanjers van groep 7 in Oisterwijk laten zien dat ze de 

regels van het verkeer goed beheersen. Jongens en meiden: Veel succes!!!! 

Op woensdag 8 juni komt wethouder Anne Cristien Spekle de diploma’s uitreiken 

aan de kinderen van De Sprankel!  

 

 

   

 

Hasselbraamacademie 

 

Op vrijdag 17 juni start onze laatste Hasselbraamacademie van dit schooljaar. We 
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bereiden ons opnieuw voor op een mooi aanbod: schaken, techniek, drama, boekbinden 

en een bijzondere manier van kunst. Er zullen deze keer ook enkele ouders meedoen, 

leuk ! 

 

 

   

Oproep Hasselbraamdag  

 

Op de één-na-laatste dag voor de zomervakantie, donderdag 21 juli, vieren we onze 

jaarlijkse Hasselbraamdag. We hebben grootse plannen en alles zal in het teken van kunst 

en cultuur staan. We zoeken nog ouders die op deze gezellige dag willen helpen. Dat kan 

door het geven van een workshop (overleg gerust met ons) of door te assisteren met 

hand- en spandiensten. Er is een oproep geplaatst in Parro (kalender). Daar kunt u zich 

aanmelden. Doorgeven aan de OV, aan de leerkracht of aan de klassenouder mag 

natuurlijk ook ! Laten we er samen een superleuke dag van maken.  

   

Activiteiten tot aan de zomervakantie 

 

3 juni     Maandviering en fietsexamen groep 7 

7 juni     Studiiedag, kinderen vrij 

17 juni   start laatste Hasselbraamacademie 

28 juni    FOTOGRAAF op school 

29 juni     rapporten mee 

4 t/m 8 juli rapportgesprekken 
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Op 13 juli gaan de groepen 5, 6 en 7 naar het Rijksmuseum. We zullen aan het 

einde van het schooljaar nog aandacht besteden aan het vertrek van Lonneke, de 

kinderen gaan natuurlijk weer wennen in de nieuwe groep en we nemen afscheid 

van groep 8 na de musical en de Hasselbraamdag. Op de laatste schooldag zal er 

nog een maandviering zijn van de groepen 1 t/m 7 (als het even kan, buiten op het 

plein natuurlijk). Dan kunnen we jullie nog mooi een fijne vakantie toewensen. 

   

Overblijven - inzetrooster.nl 

 

We hebben gemerkt dat het werken met inzetrooster.nl goed werkt. Over het 

algemeen zijn alle pleinbeurten goed bezet en waren jullie er ook. Een enkele keer 

kwam het voor dat iemand er niet was of toch moest afzeggen. Wij vragen u dan 

eerst te proberen om via de klassen-app iemand anders te regelen (bijvoorbeeld 

door een keer te ruilen). Soms gebeurt er iets, waardoor afzeggen onvermijdelijk 

is. Dan is het goed als we dat z.s.m. weten, zodat we op school niet om 12.00 uur 

voor een verrassing komen te staan. 

 

Vrijwel alle beurten zijn nu gevuld, maar er zijn nog ouders die niet hebben kunnen 

inschrijven. We zullen die ouders de gelegenheid geven om bij aanvang van het 

nieuwe schooljaar eerst in te schrijven, voordat we een nieuw schooljaar 

aanmaken. Mocht u nog niet hebben ingeschreven voor het surveilleren en het 

toch liever willen 'afkopen', stuur dan een mail naar J.mulders@dehasselbraam.nl  

 

Josan heeft de administratie rondom het overblijven overgenomen van Jacqueline 

Peeters. Wij willen haar vanaf deze plek nogmaals heel erg bedanken voor de 

jaren waarin zij de coördinatie van het overblijven voor haar rekening heeft 

genomen. Inschrijven voor het nieuwe schooljaar zal dus pas op een later moment 
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starten. U krijgt hier nog bericht over. 

   

Vragenlijst oudertevredenheid 

 

Jaarlijks rondom deze tijd ontvangen jullie een korte vragenlijst over de 

tevredenheid over school. Deze maand zal de vragenlijst weer via de mail 

verzonden worden. Wij zouden het bijzonder waarderen als jullie die willen 

invullen, zodat wij daar onze verbeterpunten uit kunnen halen en zo goed mogelijk 

kunnen inspelen op wensen, verwachtingen, tips of suggesties.  

   

Doelen laatste 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 periode tussen de 

meivakantie en de zomervakantie zal vooral gericht zijn op de driehoek ouder-

kind-leerkracht.  Ons doel in deze periode is hier dus op gericht. We zullen ouders 

en kinderen (op verschillende manieren) betrekken bij de resultaten, de 

rapportgesprekken en hun ontwikkeling. 

   

Oproep brigadieren  

 

Voor het nieuwe schooljaar zijn weer ouders nodig om te helpen bij het 

brigadieren. Het gaat om 1x per 14 dagen samen met 1 of 2 kinderen van groep 8. 

Het brigadieren is opgezet om er voor te zorgen dat alle kinderen veilig kunnen 

oversteken voor en na school. Elke ouder heeft er belang bij dat ook zijn / haar 

kind veilig naar school kan. Fijn dus als die verantwoordelijkheid gedeeld kan 

worden. Wie is bereid voor het komende jaar in het rooster mee te draaien 

(een half uurtje voor of een half uurtje na schooltijd) ?  Aanmelden kan bij 

Lieke Brender a Brandis (moeder van Boet uit groep 4), coordinator brigadieren. 
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Verkeerssituatie parkeerplaats 

 

Er komen regelmatig klachten binnen over rij- en parkeergedrag op de grote 

parkeerplaats. Dat is natuurlijk niet fijn en ook al is het bij het halen en brengen 

soms erg druk... Wij willen er toch op wijzen dat jullie met elkaar voor een veilige 

doorstroom moeten zorgen in de ochtend en de middag. Ook de verkeersregels 

(en afspraken) zijn niet voor niets opgesteld: 

* volg de rijrichting 

* parkeer in de parkeervakken 

* parkeer in de ochtend niet op de kiss-and-ride strook 

* gebruik het voetpad aan de zijkant niet als kiss-and-ride zone 

* kom zo veel mogelijk te voet of met de fiets ! 

* geef fietsers (en voetgangers) de ruimte 

 

We zullen binnenkort weer een actie opzetten om iedereen hier weer van bewust 

te maken. 

Laten we er samen aan werken. 

   

EN VERDER..... Extern aanbod  

Buurtgezinnen 

 

link naar de flyer 
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KIK Haaren 

 

Sinds kort hebben wij (Jasmijn Schapendonk en Marieke op ’t Hoog) KIK 

Haaren opgericht. Jasmijn is pedagoog van beroep, (bijna) gecertificeerd 

Strong Kids trainer, heeft een SKJ registratie en werkt tevens ook 

binnen het middelbaar onderwijs. Marieke heeft de SPH afgerond en 

jarenlang ervaring opgedaan binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Als 

moeder en dochter hebben wij onze visies en missies gebundeld, waaruit 

wij met veel trots KIK Haaren hebben opgezet! 

 

KIK richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 tot en met +/- 18 jaar 

die behoefte hebben aan ontspanning en/of begeleiding. Wij bieden 

individuele begeleiding waarbij er gewerkt wordt aan hulpvragen zoals 

het vergroten van het zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld, het 

aangeven van grenzen, leren communiceren, etc. Ook willen wij een SoVa 

training gaan aanbieden en een KIK 2 School Training (hierbij staan het 

maken van een planning, het leren leren, de veranderingen van de 

middelbare school, etc. centraal). Tevens bieden wij 

ontspanningsactiviteiten zoals Pony Rijden, Fun Dagen en Doe-Ochtenden. 

 

Wij werken met verschillende spelvormen, de inzet van de natuur en de 

kracht van onze pony’s. Dit maakt dat wij op een unieke manier kunnen 

werken en inspelen op de behoeften van het kind. Positiviteit, 

kleinschaligheid en de kracht van het individu staan bij ons centraal! 

 

PS: kijk ook eens op onze website voor meer informatie: 

www.kik-haaren.nl  

Open dag brandweer 

 

Op zondag 26 juni 2022 zal brandweer Haaren een open dag organiseren. 

We willen op deze dag zeker de kinderen uit Haaren niet vergeten. 

Tijdens de open dag zullen er diverse kinderactiviteiten georganiseerd worden. 

Zoals o.a. het brandweerspringkussen. Ze kunnen ook een echt 

brandweerdiploma behalen wanneer er diversen brandweerhandelingen zijn 

gedaan. 
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Brandweerman Sam deze dag aanwezig zijn. 

 

Op de scholen worden aan kinderen kleurplaten uitgedeeld. 

 

   

Online ouderbijeenkomst 'gamen' 

 

Wat als je kind de hele zomervakantie niets anders wil dan gamen? 

 

Zie jij de discussies al aankomen deze zomervakantie…? 

Mag de tablet mee naar de camping? 

Heb je een leuke dag gepland, maar blijft je kind liever thuis? 

Hoe zorg ik dat mijn kind weer uitgerust aan het nieuwe schooljaar kan beginnen? 

 

De zomervakantie is een lastige periode voor (risico)gamers omdat structuur 

vanuit school en vrijetijdsbesteding wegvalt. 

 

Op 30 juni om 19:00 uur geven Novadic-Kentron Preventie en Helder Theater jou 

de tips & trucs om de regie te nemen deze zomervakantie. 

Een uur vol met informatie, grappige en herkenbare scenes en interactie 

mogelijkheden om jouw persoonlijke vragen te stellen. 

 

Meld je gratis aan via novadic.webinargeek.com om mee te kijken én met meer 

vertrouwen de vakantie in te gaan! Bij aanmelding is later terugkijken ook mogelijk. 
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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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U ontvangt deze e-mail in aansluiting op een eerder contact met OBS de Hasselbraam.  
  

 


