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nieuwsbrief september
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Na een lange, warme zomer met veel zon (en strand hoop ik) gaan we weer van start met
een nieuw schooljaar. Op school zijn we al volop bezig met de voorbereidingen en ligt in
de klassen alles al te wachten op jullie kinderen.
We zullen maandag feestelijk openen, want komend schooljaar bestaat de Hasselbraam
25 jaar ! Natuurlijk zullen er door het jaar heen wel meer feestelijke momenten voorbij
komen. We gaan ze vieren ...
Wij hopen jullie weer te mogen ontmoeten op onze jaarlijkse informatie-avond op
maandag 12 september om 19.30 uur in de Lounge van de Sprankel en in de klassen.
Meer hierover in deze nieuwsbrief.
Het gehele team is deze week al veel op school aan het werk geweest en met elkaar
hebben we gemerkt dat we fijn samenwerken, plezier hebben en vooral zin hebben in de
start maandag. We hebben er ook weer twee leuke collega's bij !
We zijn erg nieuwsgierig naar onze nieuwe methode voor wereldorientatie, burgerschap



en onderzoekend/ontdekkend leren (GO!). We zullen jullie daar van tijd tot tijd ook over
informeren, maar we gaan er van uit dat de kinderen daar thuis ook wel over zullen
vertellen. We moeten nog heel even geduld hebben voor we daar definitief mee kunnen
starten.
Ik hoop dat jullie met plezier de nieuwsbrief lezen. In ieder geval wens ik jullie namens het
gehele Hasselbraam-team vanaf deze plek een zeer geslaagd schooljaar toe !
Karin de Lange
Directeur.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen:

* Jarig in september
* Nieuwe FIDES regel
* Controle op hoofdluis
* Gymlessen
* Hasselbraam 25 jaar + proosten op de start
* Informatie-avond + jaarvergadering OV
* Omkeergesprekken
* Week van de mobiliteit
* Hasselbraamacademie
* Nieuwe werkwijze en methode voor wereldorientatie
* Gezonde school
* Biebvrijwilliger
* Stagiaires
* Overblijven - inzetrooster.nl
* Testen na de vakantie

Jarig in de vakantie en in september



In de vakantie waren jarig:
Lieve, Isabel, Fiene, Elise, Zaland, Remi
In september zijn jarig:
3 Nora
4 Nina
5 Sem, Olle en Puck
6 Saar
7 Owen
8 Nick
8 Olivia
10 Trenn
11 Jelte
13 Finn
16 Caley
21 Lauren
22 Elien
27 Nele
29 Indy
30 Elyse

Nieuwe FIDES-regel

De komende weken staat de regel centraal:
Goed je weer te zien...
We zullen opnieuw weer in contact komen, verhalen delen, de groep als geheel
weer aan elkaar laten wennen. Vooral zullen we luisteren naar wat iedereen te
vertellen heeft en hoe we het dit jaar supertof gaan maken met elkaar.
De eerste weken van het schooljaar staan volledig in het teken van de Gouden
Weken met volop aandacht voor elkaar, de groepsvorming, de samenwerking e.d.



De nieuwe collega's volgen dit jaar de FIDES-training en de zittende leerkrachten
volgen weer een herhalingstraining. Op deze manier houden we de FIDES
werkwijze levendig in de school. Zo kan ieder kind zich gezien, gewaardeerd en
100% voelen.

Controle hoofdluis

Maandagochtend zal er meteen weer een controleronde op hoofdluis
plaatsvinden. Met dank aan de werkgroep van ouders die zich weer beschikbaar
heeft gesteld.
Aangezien er ouders uit de bovenbouw zijn weggevallen (omdat de kinderen naar
het VO zijn vetrokken), is de werkgroep dringend op zoek naar ouders (liefst uit de
onderbouw) die na elke vakantie = 5x per jaar een half uurtje willen investeren om
mee te helpen bij de controles.
Opgeven kan altijd bij de leerkracht, via directie@dehasselbraam.nl of bij Rosanne
Bovens (moeder van Bent en Lenn)

Gymlessen

Maandag starten we weer met gymlessen. Ook de kinderen van groep 2 zullen
een eigen gymles gaan krijgen van de vakleerkracht dit schooljaar. De gymlessen
van Paula zijn op maandag. We beginnen er meteen deze week al mee, dus geef
gymspullen mee. Voor kinderen van de groepen 4 t/m 8 geldt dat er vanaf
volgende week ook gedoucht wordt na de gym (handdoek meenemen dus).



Beter ook geen sieraden op maandag...
De tweede gymles van de week valt
op de woensdag.
Deze wordt gegeven door de eigen
leerkracht of door Bas.
Het gaat hier om spellessen en
samenwerkingsvormen.

25 jaar Hasselbraam

A.s. maandag zullen we jullie feestelijk ontvangen, want de school bestaat 25
jaar. Natuurlijk kunnen de ouders maandagochtend even mee naar de klas lopen.
De rest van het schooljaar zijn jullie vooral op woensdag en vrijdagochtend
welkom in de klassen tussen 08.15 en 08.30 uur.
Door het jaar heen zullen we vaker op een leuke manier aandacht besteden aan
het 25-jarig bestaan. A.s. maandagmiddag om 14.15 uur proosten we in ieder
geval op de start van dit feestelijke jaar. Zijn jullie er allemaal bij ? Achter de
school aan de kant van de kleuterklassen.



Informatie-avond en ledenvergadering OV

Op maandag 12 september om 19.30 zien we de ouders heel graag op onze
jaarlijkse informatie-avond, waar tevens de algemene ledenvergadering van de
oudervereniging plaats zal vinden. We zullen kort laten zien waar we ons dit jaar
vooral op gaan richten en zullen daarnaast de collega's weer aan jullie voorstellen.
De OV zal de nieuwe ouders van het bestuur aan jullie voorstellen en bovendien is
ook de MR aanwezig. Met een kop koffie kunnen jullie dan rond 20.15 uur naar de
klassen en na ongeveer een half uur is er nog een tweede ronde (zodat er nog
een klas bezocht kan worden). Jullie ontvangen hiervoor een uitnodiging via de
Parro-app.
In de klas kun je nader kennismaken met de leerkracht. Deze zal het één en ander
vertellen over het betreffende leerjaar. Wij waarderen het zeer als we jullie daar
kunnen ontmoeten. Eindtijd tussen 21.30 en 21.45 uur.

Omkeer-gesprekken

In de periode tot aan de herfstvakantie kunnen jullie een uitnodiging verwachten
voor een gesprek met de leerkracht. In deze eerste gesprekken zal de leerkracht
vragen welke verwachtingen jullie en de kinderen hebben van dit jaar en van deze
leerkracht. We vinden het van belang om te bespreken wat jullie kind nodig heeft
om het beste uit zichzelf (en de groep) te kunnen halen en zich bovendien prettig



en vertrouwd te voelen op school. De uitnodiging volgt via Parro.

Week van de mobiliteit

In de week van 19 september staat alles weer in het teken van de mobiliteit. We
doen dat, omdat we het Brabants Verkeersveiligheid Label willen dragen. We
geven daarmee aan dat we graag extra aandacht besteden aan de veiligheid van
kinderen in het verkeer, m.n. in de eigen leefomgeving.
Natuurlijk zal ook hier een feestelijk tintje aan hangen. Het thema is dan ook:
FEESTELIJK op WEG... We zullen de kinderen op verschillende manieren laten
kennismaken met verkeersregels in de omgeving van de school. U ontvangt
hierover nog meer informatie.

Hasselbraamacademie

De eerste serie van dit schooljaar start op vrijdagmiddag 23 september.
Er zijn al ouders die hebben laten weten mee te willen doen.
Lijkt het je leuk om ook een bijdrage te leveren ?
Heb je een beroep of hobby wat kinderen wel aan kan spreken ?
Zou je hier samen met een leerkracht wel iets mee willen doen ?
Laat het ons weten.
Nieuwe methode voor wereldorientatie

Dit schooljaar voeren we een nieuwe methode en werkwijze in voor o.a. de vakken



die gaan over wereldoriëntatie. De eerste weken zullen wij gebruiken om schoolbreed een thema volledig uit te werken en in te plannen. rond de herfstvakantie
gaan we volledig van start.
Hieronder leest u er alvast iets over:
Wij zijn GO! Geïntegreerd Onderwijs
Uw kind werkt al of gaat misschien werken met GO! en dat is hartstikke mooi,
omdat wij ‘Het onderwijs van nu koppelen aan de wereld van morgen.’
De jeugd van nu staat namelijk voor andere uitdagingen dan wij een generatie (of
twee) eerder. Om te slagen in dit nieuwe tijdperk waarin grenzen steeds meer
vervagen, hebben leerlingen kennis en vaardigheden nodig die verder gaan dan
binnen het traditionele onderwijsaanbod.
GO! is geschikt voor kinderen van 4 tot 16 jaar!
Met GO! leren kinderen op een andere manier!
Dit betekent dat alle vakken (behalve rekenen, spelling en een deel van taal)
vanuit een thema worden aangeboden. Elk thema wordt schoolbreed van vakantie
tot vakantie behandeld en altijd feestelijk afgesloten. GO! biedt geïntegreerd
thematisch onderwijs waarbij kinderen leren om zelf na te denken in plaats van
antwoorden te reproduceren, een onderzoekende houding aan te nemen,
creatieve oplossingen te bedenken, samenwerken met andere kinderen en het
ontwikkelen van 21-eeuwse vaardigheden.
Onderwijs in Samenhang!
Concreet betekent het werken met GO! dat kinderen in het basisonderwijs drie (of
misschien vier) middagen per week de vakken wereldoriëntatie (aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur), burgerschap, topografie, taal, digitale geletterdheid,
wetenschap & techniek en kunst & cultuur binnen een thema, en dus in
samenhang, aangeboden krijgen.
Het zal de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van kinderen stimuleren
en het brengt weer een nieuwe manier van thematisch en projectmatig werken in
school die goed aansluit bij de visie en werkwijze van de Hasselbraam. We



houden jullie op de hoogte van het verloop.

Gezonde school

De Hasselbraam hecht veel waarde aan de gezondheid van de leerlingen. Dat
laten we zien tijdens de lessen en dat zien we graag terug in de broodtrommels
van de kinderen. Graag attenderen we u op bewuste en gezonde keuzes voor in
de broodtrommel en als traktatie.
Een goede suggestie voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld:

* Fruit of

Groente

* Volkoren of bruine boterham,
volkoren knäckebröd,
neutrale toastjes/crackertjes,
rijstwafel, roggebrood of mueslibol.
* Ongezouten noten en gedroogd fruit.
Een goede suggestie voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld:
* Volkorenbrood, bruinbrood, volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol,
rijstwafel besmeerd met (eventueel) boter.
Gezond beleg;
* 30+ kaas, smeerkaas met minder zout, ei, hüttenkäse en mager vleeswaren,
notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker, appelstroop.
* Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei.
Lekker als beleg en voor erbij.



Geschikt als drinken:
* Kraanwater.
* Thee zonder suiker.
* Halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrank
zonder toegevoegde suikers.
Verjaardagen zijn een feestje, daar hoort een
traktatie bij. Een traktatie die lekker is, kan ook gezond zijn. Goede suggesties
voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld:
* Groente en fruit in een leuk jasje.
* Waterijsjes, een rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, klein
koekje.

Vrijwilliger bibliotheek OPROEP !!!

Gevraagd:
Biebmedewerker voor de donderdagochtend, 1 x in de 2 weken.
Wij zijn dringend op zoek naar een vrijwilliger die op de donderdagochtend onze
lieve oma’s wil ondersteunen in de schoolbibliotheek.
Wie van de papa’s, mama’s, opa’s of oma’s komt ons helpen? Het mag ook een
kennis, buurman, buurvrouw zijn die dit leuk vindt. Misschien kent u iemand die
hier interesse in heeft.
Aanmelden kan bij: juf Mirjam gr.1-2 of juf Birgitte gr. 2-3.

Stagiaires

Komend schooljaar zullen er stagiaires meelopen in enkele klassen.
In groep 1-2 zal op maandag en dinsdag Femke meelopen.
In groep 2-3 zal op dinsdag Willemijn meelopen
In groep 8 zal op dinsdag Anne meelopen



De stagiaires stellen zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor. Het is mogelijk
dat zij het tweede half jaar in een andere klas stage lopen.

Overblijven

Afgelopen woensdag hebben we nog een mail verzonden naar ouders die nog
beurten open hadden staan van vorig schooljaar. Zodra we die invulling binnen
hebben, zullen we een mail rondsturen naar alle ouders om voor dit schooljaar de
beschikbaarheid aan te geven.
We danken jullie voor de uitstekende manier waarop dat afgelopen jaar verlopen
is. Kinderen vinden het echt leuk om jullie op het plein te zien, veel ouders geven
ook aan dat het waardevol is om te zien hoe kinderen met elkaar spelen op het
plein en wij zijn enorm geholpen met een half uurtje pauze op de dag.
Veel dank ook aan Mandy, Margriet en Bianca voor het coördineren hiervan !
We zijn nog op zoek naar iemand die dat (regelmatig) op de donderdag zou willen
doen.
Laat het weten aan één van de coördinatoren of op directie@dehasselbraam.nl

Testen na de vakantie

Voor de zomervakantie kregen alle kinderen drie testen mee naar huis. Momenteel
is er landelijk geen afspraak om preventief te testen. Natuurlijk zouden wij het wel
bijzonder zinvol vinden als alle kinderen preventief testen voordat we weer in grote
getale bij elkaar in de klassen zijn. We willen er alles aan doen om de leerkrachten
gezond (en voor de klas) te houden. Vervangers zijn helaas vrijwel niet te vinden.
In ieder geval willen we jullie vragen preventief te testen als er bij iemand in het
gezin Corona-gerelateerde klachten zijn. Kinderen moeten zeker getest worden
als zij zelf klachten ervaren. Laten we hopen dat het nog zo lang mogelijk mee
blijft vallen deze herfst en winter. Het is helaas nog niet de wereld uit...
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