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

Hierbij al weer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Nog drie weken en dan kunnen we gaan genieten van een heerlijke zomervakantie.
Ik hoop dat iedereen zonder (vlucht)problemen op de juiste bestemming komt of anders
lekker geniet in ons eigen mooie land.

We staan in het onderwijs voor een grote uitdaging als het gaat om personeel. Helaas
merken wij dat ook. Op de valreep wil ik u daarom nog informeren over wat noodzakelijke
punten. Soms wat minder goed nieuws, maar aan de andere kant ook weer mooie
berichten. 

Ik hoop dat u toch met plezier de nieuwsbrief leest. Hopelijk zien we elkaar nog op de
Hasselbraamdag of bij de laatste maandviering. In ieder geval wens ik u vanaf deze plek
alvast een hele mooie zomervakantie toe.

Karin de Lange 
Directeur. 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen:
* Jarig in juli
* Wisselingen leerkrachten
* Afronding Hasselbraamacademie
* Nieuwe FIDES regel
* Dorpslunch + moestuinvrijwilligers
* Geen honden op het plein!
* Opleiden brigadiers groep 7 
* Oudergesprekken en vertelkaart
* Bezoek Rijksmuseum
* ouderbedank-verwendag en  poetsavond
* Musical en afscheid groep 8
* Wisselmiddag
* Hasselbraamdag
* Maandviering
* Uitdelen testen voor na de vakantie
* Overblijven - inzetrooster.nl
Extern:
* Flyer typelessen
* Flyer vakantieschool

 

Jarig in juli

1   Loek
2   Robin
4   Dylana en Pierre
5   Karin
8   Fien
10   Avery
14   Elise
16   Oscar
18   Leonie 
21   Lotte
22   Lenn
24   Fabian
28   Daan
 

Wisseling leerkrachten

Er is een fijne juf gevonden voor groep 6 volgend schooljaar. Ze stelt zich aan
u voor:

Beste ouders en kinderen van de Hasselbraam,

Wat ontzettend leuk dat ik mij mag voorstellen.
Ik ben Ilona Gebhardt en volgend schooljaar ben ik van
maandag t/m donderdag de juf van groep 6!
Ik ben 32 jaar oud en woon in Helvoirt. In mijn vrije tijd wandel
ik graag met mijn hond in de duinen, spreek ik af met
vriendinnen of ben ik creatief bezig. Zelf kleding maken vind ik
bijvoorbeeld erg leuk om te doen. 

Ik heb veel zin om volgend schooljaar met groep 6 aan de slag
te gaan. 
Daarbij hoop ik ook om een leuke samenwerking met jullie als ouders.
Ik kijk er naar uit jullie allemaal te ontmoeten en te leren kennen. 
Tot volgend schooljaar en een hele fijne vakantie toegewenst!

Groeten, Ilona 

Helaas nemen we aan het einde van dit schooljaar afscheid van nog een
collega. Jeannine heeft er voor gekozen om via interne mobiliteit op een andere
Stroomm-school te gaan werken. Wij wensen haar ook op de nieuwe werkplek een
fijne tijd toe. Zij laat u het volgende weten:

Beste ouders van de Hasselbraam, 

Ik moet helaas meedelen dat ik de Hasselbraam ga verlaten. 3 jaar geleden wilde ik,
na 17 jaar op dezelfde school te hebben gewerkt, een nieuwe uitdaging aangaan.
Uiteindelijk ben ik vorig jaar op de Hasselbraam gaan werken, omdat ik niet terecht
kon op de school waar mijn hart naar uitging. Ik heb gesolliciteerd op de
Hasselbraam, omdat de visie van de school goed bij mij paste en het team mij
ontzettend aansprak. Ik heb dan ook een topjaar gehad. Mijn collega’s waren zéér
behulpzaam en mijn klas met hun ouders was erg leuk. Ik was dan ook volop bezig
met het plannen van het nieuwe schooljaar, tot ik werd uitgenodigd voor een
gesprek op de school waar ik zo graag wilde werken. Ik heb erg getwijfeld, maar heb
uiteindelijk toch gekozen voor de school waar mijn hart naar uitging. Helaas zit er
ook een keerzijde aan en dat is dat ik deze fijne school en mijn fijne klasje ga
verlaten. Ondanks dat ik hier maar één jaar gewerkt heb, zal ik het ontzettend gaan
missen. Bedankt voor alles en ik zie jullie vast nog. 

Liefs Jeannine 

Wij zijn al volop bezig met de werving van een leerkracht voor groep 7 en houden u
daarvan op de hoogte. Tot op heden zijn we blij dat we -ondanks de enorme
tekorten- nog steeds fijne collega's konden vinden, dus houden we daar het
vertrouwen in, 

 

Afronding Hasselbraamacademie

Op vrijdag 8 juli ronden we de laatste Hasselbraamacademie af.
Kinderen hebben freerunning-technieken geleerd, geschaakt, met ijzerdraad potten
versierd, boeken gemaakt, techniekopdrachten uitgewerkt en groep 8 heeft zich
volledig voorbereid op de musical. Opnieuw een geslaagde academie waar ook
verschillende ouders hun bijdrage aan hebben geleverd. Dankjewel daarvoor !

Nieuwe FIDES-regel

De komende weken staat de regel centraal:
We horen graag wat je te zeggen hebt...

Soms is het goed om even tijd te nemen om te vragen hoe het met iemand is... en
dan een stilte te laten vallen. Die stilte roept op om te overdenken wat je eigenlijk
wilt delen (als daar een luisterend oor voor is). We laten kinderen graag merken dat
we open willen staan voor hun verhaal, dat we graag horen wat ze te vertellen
hebben.

 

Dorpslunch + moestuinvrijwilligers

 In april heeft er in Haaren een dorpslunch plaatsgevonden voor inwoners die daar
aan mee wilden doen. Kinderen van de twee scholen hebben daarbij geholpen,
vanuit een vrijwilligersinitiatief dat door Contour de Twern is opgezet. Het was een
zeer geslaagd experiment en er is besloten dat dit vaker zou kunnen. Het is de
bedoeling dat inwoners / ouderen elkaar daar kunnen ontmoeten, dat kinderen daar
maatschappelijk een bijdrage aan kunnen leveren en dat we ook de moestuin achter
de Sprankel gaan betrekken in dit initiatief. We hebben enkele vrijwilligers gevonden
die met kinderen van beide scholen in de moestuin aan het werk willen gaan, zodat
er weer nieuwe leven in geblazen wordt en de tuin ook meer producten kan
opleveren die (o.a. gebruikt kunnen worden om gerechtjes te maken voor de
dorpslunch).
De volgende dorpslunch vindt plaats op 5 juli in d'n Domp
en ook dan zullen er weer kinderen van beide scholen meehelpen.
Win-win-win-situatie :-)
 

Geen honden op het plein

Nogmaals een dringende oproep om GEEN honden mee het plein op te nemen bij
het brengen en halen van de kinderen. Er zijn kinderen die bang zijn en niet de
keuze hebben om buiten het schoolplein te blijven als er een hond op het plein is.
Fijn als u daar rekening mee houdt.
 

Opleiden brigadiers groep 7

Op vrijdag 8 juli zullen de kinderen van groep 7 opgeleid worden tot
verkeersbrigadier. Ze leren hiermee (samen met ouders) verantwoordelijkheid te
dragen voor het veilig laten oversteken van andere weggebruikers. Een belangrijke
taak die zij in groep 8 gaan vervullen. Natuurlijk kunnen ze dat niet zonder
volwassen brigadiers, dus doen we nadrukkelijk een beroep op ouders / verzorgers /
familieleden zich te melden als ze dit samen met de leerlingen van groep 8 willen
doen. Indien nodig, kunnen wij jonge kinderen opvangen op school terwijl u
meehelpt bij het brigadieren.

Achter de schermen speelt verkeer altijd een belangrijke rol, zo ook op De
Hasselbraam. Een onderdeel daarvan is het verkeersexamen van groep 7.
Jarenlang heeft Jan Sinot daarin super veel voor ons betekend en dit jaar is Kim van
de Broek daarbij aangesloten. Echt fijn. Omdat Jan het stokje nu door wil geven aan
een volgende ouder zijn we dringend op zoek naar een ouder die ons vanaf volgend
schooljaar wil helpen bij de organisatie van het verkeersexamen. Voor informatie
kunt u terecht bij Marie-Claire. We horen het graag! 

 

Ouder-kind-gesprekken en vertelkaart

De rapporten zijn mee naar huis en deze week zullen daar gesprekken over gevoerd
worden. Dit keer nemen we daar de kinderen in mee, omdat we vanuit onze
schooldoelen de autonomie en betrokkenheid van kinderen bij hun leerproces willen
vergroten. Als kinderen zelf goed weten waar ze goed in zijn, wat ze nog kunnen en
willen leren en hoe ze dat het beste kunnen doen, dan is de kans groter dat ze ook
belangrijke stappen vooruit zetten. Daar hebben ze niet alleen de leerkracht voor
nodig, maar ook ondersteuning thuis en zeker ook hun eigen motivatie en inzet.
Samen brengen we kinderen zo verder in hun ontwikkeling.
Om hierbij te helpen hebben alle kinderen een vertelkaart meegekregen. In groep 1
t/m 4 is het de bedoeling dat ouders deze met hun kind invullen. De ouders kunnen
deze kaart dan meebrengen naar het rapportgesprek. De kinderen van de groepen
5 t/m 8 hebben de kaart op school ingevuld en mee naar huis genomen om thuis te
bespreken. Het is de bedoeling dat deze meegenomen wordt naar het
rapportgesprek en daarbij nodigen wij ook nadrukkelijk de kinderen uit om mee te
praten over hun vorderingen en hun leren.

 

Bezoek Rijksmuseum 

Op woensdag 12 juli zullen de groepen 5 en 6 en 7 met een bus naar het
Rijksmuseum gaan. Groep 7 gaat mee, omdat zij vorig jaar niet konden. Groep 5
gaat mee, omdat we een bus konden regelen, waarin veel meer kinderen konden.
Zij zullen volgend jaar in groep 6 niet gaan.
Er staat weer een ooi programma klaar en we zijn blij dat de kinderen deze unieke
belevenis weer kunnen meemaken.

 

Verwenmiddag en Poetsavond

Na de gezellige ouderborrel van 19 mei j.l. hebben we deze keer gekozen voor een
andere invulling om jullie te bedanken voor jullie inzet en vertrouwen in het
afgelopen jaar. We hebben voor u een heuse verwenmiddag georganiseerd. De
kinderen en de juffen gaan u in de watten leggen en heerlijk verwennen. Wat denkt
u van een heerlijk kopje thee met iets lekkers, een massage, een nagellakje, een
voetenbadje, het kan allemaal. Laat u onderdompelen in het genot van ontspanning
van lichaam en geest.

Op donderdagmiddag 14 juli bent u van harte welkom vanaf 13.45 uur tot 14.30
uur.
Wij hopen u allemaal te mogen begroeten,

Die avond zal er in de klassen gepoetst worden. Via Parro heeft u daarvoor al een
oproep voorbij zien komen. SUPERfijn als u zich meldt bij de leerkracht, want vele
handen maakt licht werk!
 

Musical en afscheid groep 8

Op maandag 18 juli zullen de kinderen van alle groepen onder schooltijd gaan
genieten van de eindmusical van groep 8 in d'n Domp. 's Avonds zijn (groot)ouders
uitgenodigd om te komen kijken naar het eindstuk van onze kanjers. Na de musical
zullen de kinderen samen met hun ouders nog een eigen 'borrel' en eindafsluiting
hebben op school.
Op donderdag 21 juli, aan het einde van de Hasselbraamdag, zullen we met z'n
allen de schoolverlaters uitzwaaien. Spannende weken voor ze ...

 

Wisselmiddag

Op maandag 11 juli houden we de wisselmiddag. Nieuwe leerlingen komen dan naar
school om hun groep voor volgend schooljaar te ontmoeten, onze leerlingen gaan
kennismaken in hun nieuwe groep en zo mogelijk met de leerkracht van volgend
schooljaar. Ilona (groep 6) zal er ook zijn en Bas zal er zijn voor groep 7.
 

Hasselbraamdag

Hoera! We gaan het schooljaar weer mooi afsluiten met een Hasselbraamdag. 

Donderdag 21 juli staat in het teken van Kunst en Cultuur. 

Van tevoren kunnen de kinderen kiezen uit drie workshops. Er worden raps
geschreven, blauwdruk, theater, muziekinstrumenten maken, Spaanse cultuur en
dans, kleifiguren, fotografie, zandsculpturen, muziek, Gezammtkunstwerk, muziek
maken aan de hand van klassieke muziek.  

Tussendoor krijgen de kinderen natuurlijk lekkers. Na die drie rondes gaan de
kinderen in de eigen klas lunchen. Daarvoor nemen ze wel hun eigen lunch mee en
die vullen wij aan met komkommertjes, tomaatjes en ranja.  

In de middag presenteren we een aantal kunstuitingen aan elkaar en daarna maken
we ons op voor het afscheid van de oudste toppers van De Hasselbraam: GROEP
8! 
 

Maandviering

Op de laatste schooldag zullen we nog een laatste maandviering houden, gewoon...
omdat we er maar geen genoeg van krijgen dit jaar. Bij goed weer zal dat buiten zijn
en kunnen ouders op het plein meekijken en kunnen we elkaar ook meteen gedag
zeggen voordat we gaan genieten van een heerlijke zomervakantie! De
maandviering zal presentaties bevatten van de groepen 1 t/m 7. Jullie zijn van harte
uitgenodigd.
 

Uitdelen testen voor na de vakantie

In de week van 11 juli krijgen alle kinderen drie testen mee naar huis. Deze zijn
bedoeld om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te kunnen testen, zodat we de
eerste mogelijke besmettingen buiten de deur kunnen houden. We houden in de
gaten wat de richtlijnen tegen die tijd zullen zijn, maar zo zijn er in ieder geval voor
alle kinderen testen thuis beschikbaar.
Ik wens jullie allen een Corona-vrije vakantie toe.
 

Overblijven - inzetrooster.nl

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 

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

Flyer typelessen Sprankel

In het nieuwe schooljaar ga ik weer type-les geven in De Sprankel, voor kinderen
vanaf groep 6, aansluitend aan schooltijd.
Op woensdag van 12.40-13.40 uur.
Er kan dan eerst een boterham gegeten worden.

Start woensdag 14 september.

De methode die ik hiervoor gebruik is
Typeworld. Een uitdagende manier om
te leren typen via eilanden in
gamevorm.
Uw kind kan overal oefenen via
internet. Ook voor kinderen met
dyslexie is deze methode zeer geschikt.
Kosten: Bij een deelname van minimaal 10 kinderen € 90,--
Zijn er tussen de 6 en 10 kinderen dan worden de kosten € 105,--.
De cursus bestaat uit 10 lessen met een afsluitend examen. Een licentie is
inbegrepen.
Voor meer informatie/aanmelden: Caroline Meijerink, 06-11068676/0411622996,
info@mecaro.nl
 

Flyer vakantieschool

Aanmelding vakantieschool 25-26-28-29 juli 2022 

Algemene gegevens

Naam kind:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
Geboortedatum:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………
Straat + huisnummer:
…………………………………………………………………………………………………
………………………
Postcode en woonplaats:
…………………………………………………………………………………………………
…………………
School:………………………………………………………......................................Groe
p:………………………………………………
Telefoonnummer ouders:
…………………………………………………………………………………………………
…………………
Nood-telefoonnummer:
…………………………………………………………………………………………………
……………………
E-mailadres:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

Naam huisarts:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Telefoonnummer huisarts:
…………………………………………………………………………………………………
………………
Bijzonderheden die belangrijk zijn voor de vakantieschool om te weten over uw kind.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………
…………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….

Wat is de reden dat u uw kind opgeeft voor de vakantieschool?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
Inschrijfgeld

O  Voor mij is het geen probleem om de €20,00 inschrijfgeld te betalen. Ik zal het
geld betalen op de dag van de vakantieschool, dat is op 25 juli 2022.

O Voor mij is het wel een probleem om de €20,00 inschrijfgeld te betalen. Ik wil mijn
kind graag gratis mee laten doen.

Fotograferen en filmen
Geeft u toestemming dat wij uw kind mogen fotograferen en/of filmen en deze foto’s
en/of filmpjes mogen gebruiken ter publicatie? Deze zullen worden verspreid via
Facebook en de lokale nieuwsbladen en/of lokale omroep. De foto’s zijn in het bezit
en mogen gebruikt worden door Sanne van den Hoven.
O Ja
O Nee
Ondertekening van dit formulier 
Ik zet hieronder mijn handtekening omdat:
*  Ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld 
* Ik geef toestemming aan de leiding van de vakantieschool om mijn kind medicatie
te geven. 
 (mits dit van toepassing is en is ingevuld door ouders op dit formulier)
* Ik geef toestemming dat de leiding van de vakantieschool in geval van nood medici
als in een huisarts of ziekenhuis mag inschakelen voor mijn kind. 
* Dit inschrijfformulier wordt 7 jaar bewaard door Sanne van den Hoven. 
Uw gegevens worden niet verstrekt aan mensen buiten de organisatie van de
Vakantieschool Oisterwijk en enkel gebruikt voor het verstrekken van informatie over
de Vakantieschool. De (medische-)gegevens van uw kind zijn nodig voor het geval
dat wij medische hulp moeten inschakelen. 

Naam en handtekening van de ouder:                    Datum:         

 

 

Openbare Basisschool De Hasselbraam
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