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Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen,
Het wordt 's avonds al weer iets later donker, tijdens het buitenspelen in de zon
worden er soms al jassen uit gedaan (de redenatie 'blauwe lucht = zomer' wordt door
menig kind aangehouden) en dat betekent dat het voorjaar er weer aan komt! Het
voorjaar is een prachtig moment in het jaar en voor onze school ook een belangrijk
moment. We gaan samen met de Bethlehemkerk de week van de duurzaamheid
organiseren, waarin we schoolbreed dingen leren, onderzoeken en ondernemen om
ons steentje bij te dragen aan het behoud van onze aarde. We zijn in het team volop
bezig met alle voorbereidingen en kijken er enorm naar uit!
Ook zullen in de komende tijd de gemaakte Cito toetsen worden geanalyseerd en
zullen leerkrachten samen met Daniëlle, onze IB-er, kijken naar waar de
aandachtspunten voor de komende periode liggen. Ook komen de rapporten eraan!
Kortom: een drukke tijd in onze school en heel graag wil ik alle juffen en meesters
een groot compliment maken voor hun harde werk!
Juf Sabine heeft besloten haar werkzaamheden op de van Hasseltschool te beëindigen
en terug te gaan naar de school in Utrecht waar ze eerder werkzaam was. Zij schrijft
daar zelf het volgende over:

Enkele weken geleden kreeg ik het aanbod om weer terug te keren op mijn oude
werkplek in Utrecht.
Privéomstandigheden maar ook heimwee naar een werkplek (en een stad) die ik tot in
de puntjes ken hebben me doen besluiten het aanbod te accepteren. Dit was een
moeilijke beslissing want het afgelopen jaar heb ik mogen werken met een fantastisch
team die met zorg en aandacht de leerlingen daadwerkelijk kind laten zijn. Hartelijk
dank daarvoor!

We realiseren ons dat de kinderen (en u vast ook!) Sabine erg zullen gaan missen.
Sabine zal op donderdag 28 februari haar laatste werkdag hebben op de Van
Hasseltschool en dan afscheid nemen van de klas.
Wij als team wensen Sabine heel veel geluk toe in haar nieuwe baan en zullen haar
kennis, ervaring en liefde voor het vak zeker gaan missen in ons team!
Gelukkig hebben wij ook een opvolger gevonden voor Sabine. Gerda Lam is bereid
gevonden om de groep van Sabine fulltime over te nemen. We zijn erg blij met deze
oplossing, want zoals u weet is het leerkrachtentekort nijpend en het vinden van
vervangers erg moeilijk.
Gerda zal zich in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.
Een hartelijke groet, ook namens het team,
Willemien Trommel

EVEN VOORSTELLEN
Vanaf 1 maart zal ik juf Sabine gaan vervangen. Tot aan de zomervakantie zal ik
fulltime leerkracht zijn in groep 3/4 en via deze weg wil ik mijzelf dan ook graag
voorstellen.
Mijn naam is Gerda Lam, ik ben 24 jaar en woon samen met mijn ouders en broers in
Westbroek. In mijn vrije tijd speel ik korfbal en lees ik graag.
Op dit moment zit ik in de laatste afrondingen van mijn opleiding als leerkracht
basisonderwijs. Het afgelopen jaar heb ik mijn afstudeerstage in groep 3 op de Dr. H.
Bavinckschool gelopen. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren op verschillende scholen
ervaringen opgedaan en in verschillende groepen gestaan.
Ik vind het fijn om langere tijd werkzaam te zijn op een school en daarom heb ik er
veel zin in om aan het werk te gaan in groep 3/4!
Mocht u nog vragen hebben spreek mij dan gerust aan.
Met vriendelijke groeten,
Gerda Lam

THEMAWEEK DUURZAAMHEID – deel 2
Het programma voor de themaweek wordt steeds een beetje concreter. We zetten in
deze nieuwsbrief alvast wat dingen op een rijtje die u tussen
20 en 27 maart kunt verwachten.
We starten de themaweek op woensdag 20 maart met een
introductie op het thema door de leerkrachten, en we zingen
samen het themalied. De opening begint om 8:30 uur. De
kinderen kunnen hun jassen en tassen ophangen en dan een
plekje zoeken in de aula. Uiteraard bent u ook uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn.
Op vrijdag 22 maart vanaf 11:30 uur organiseren we een pannenkoekenfeest in het
kader van Nationale Pannenkoekdag voor de buurt en alle andere belangstellenden.
Samen met Koopmans, Tefal en de lokale Hoogvliet kunnen we dit realiseren. Iedereen
is welkom om mee te eten!
Uiteraard zoeken we ook bakkers. Het is leuk als een paar bakkers ter plekke in de
keuken in de aula willen bakken. Vooraf thuis bakken kan natuurlijk ook.
Heeft u tijd om op die dag te helpen, dan kunt u zich inschrijven op de inschrijflijst
op het raam bij de grote trap. Wie thuis wil bakken kan zich ook opgeven op deze
lijst.
Op vrijdagavond 22 maart is de thema-avond in de Bethlehemkerk. Iedereen is
welkom. Eén van de sprekers is Jan Terlouw. Houdt u er rekening mee dat de avond
minder geschikt is voor kinderen uit de onderbouw. Houdt u de buurtkrantjes in de
gaten voor meer informatie over deze avond.
Op

woensdag

27 maart

sluiten

we de

themaweek

af

met

een

kringloopmarkt. Op deze markt verkopen we kunstwerken van de
kinderen, boeken, speelgoed en andere kringloopspullen voor een
goed doel. De markt start om 12:00 uur, en zal sluiten om 14:30 uur.
Heeft u spullen die geschikt zijn om te verkopen op de kringloopmarkt?
U kunt dit vanaf maandag 11 maart inleveren op school. Het inleverpunt is
het laatste lokaal op de bovengang. Inleveren van spullen gaat in overleg
met de leerkracht van uw kind. Die zal aanwijzen waar u de spullen kunt
neerzetten. We nemen alleen spullen aan die verkoopbaar zijn. Meubels
en kleding kunnen niet worden ingeleverd.

Meer nieuws over de themaweek volgt in maart in een aparte nieuwsbrief.

OUDERAVOND
Op maandag 21 januari organiseerden we een ouderavond over de Vreedzame School
en over onze toekomstplannen.
Juf Marjolein heeft verteld hoe de Vreedzame school een plek heeft in ons dagelijks
werk, wat opstekers en afbrekers zijn en hoe mediatoren worden opgeleid.
Daarna hebben we het gehad over onze toekomstplannen. In onze vorige nieuwsbrief
kon u lezen dat we de komende periode veel mogen investeren in onze school: de
school wordt geschilderd, er komen drie nieuwe digiborden, we gaan een nieuwe
methode uitzoeken voor de zaakvakken, er komt een mooi nieuw speeltoestel op het
schoolplein. We zijn blij dat Stichting Proceon wil investeren en vertrouwen in onze
school heeft uitgesproken!
Toch zijn er ook zorgen: onze school is in de afgelopen jaren steeds een beetje kleiner
geworden. Samen hebben we op deze ouderavond besproken hoe we weer meer
nieuwe ouders bekend kunnen maken met onze school. Veel mensen weten niet dat
in dit ‘hoekje’ van Hilversum een school is. Daarom gaan we folders en flyers
verspreiden en doen we zoveel mogelijk mee met activiteiten in de wijk. Daar blijft
het niet bij. We zullen in de komende maanden vaker naar buiten treden om te laten
zien wie we zijn!
 Wie wil ons helpen met het verspreiden van flyers in de buurt? Opgeven kan bij
juf Leida.

VOORSCHOOLSE OPVANG
Op de ouderavond van 21 januari kwam ter sprake dat Bink heeft aangegeven dat zij
stoppen met de Voorschoolse Opvang (elke ochtend van 7:30 uur tot het begin van
de schooldag) in ons gebouw omdat er te weinig ouders zijn die hiervan gebruik
maken. De aanwezige ouders gaven aan dit erg jammer te vinden, en zij vroegen of
er mogelijkheden zijn om de VSO toch voort te zetten.
Ouders die toch graag gebruik zouden willen blijven maken van de VSO, kunnen dit
kenbaar maken door te mailen naar Quinten Huisman (q.huisman@proceon.nl).
Wij gaan dan met Bink in gesprek om te zien of het mogelijk is om de VSO open te
houden.

SCHOOLVIERING
Op vrijdag 15 februari is de eerste schoolviering. In deze viering zingen en bidden we
samen en luisteren we naar een verhaal. Elke groep levert een bijdrage.
U bent van harte uitgenodigd om de schoolviering bij te wonen. We beginnen om
11:15 uur. De viering is uiterlijk om 11:45 uur afgelopen.

RAPPORTENGESPREKKEN
Na de vakantie zijn de rapportengesprekken, op donderdag 28 februari en maandag
4 maart. Inschrijven voor de gesprekken kan online via de link die u van de
leerkracht toegestuurd heeft gekregen.
De gesprekken die ’s avonds plaatsvinden, zullen weer worden gehouden in de aula.
Wij zijn benieuwd hoe u dit ervaart. Uw mening en ideeën hierover kunt u kenbaar
maken door een rood of een groen briefje in te vullen en in de brievenbus te doen
die op beide avonden klaar zal staan.

KALENDER FEBRUARI 2019
15 februari

Schoolviering

18 -22 februari

Voorjaarsvakantie

25 februari

Studiedag – alle leerlingen zijn vrij

27 februari

Hoofdluiscontrole in de gymzaal

28 februari

Rapportengesprekken

KALENDER MAART 2019
4 maart

Rapportengesprekken

6 maart

Rapport gaat mee naar huis

12 maart

Excursie groep 5 t/m 8 Van Goghmuseum

13 maart

Spelletjesochtend groep 1 t/m 4

20 maart

Excursie groep 5/6 naar de synagoge

