
 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

In samenspraak met de oudergeleding MR en het team heeft de MR teamgeleding besloten om 

komend schooljaar tijdelijk met drie groepen naar de Hasselbraam te verhuizen.  

Waarom de Hasselbraam? 

De Hasselbraam biedt vele positieve mogelijkheden om ons concept 
van groepsdoorbroken werken te borgen. Zo hebben wij met onze 
groepen 5/6, 6/7 en 7/8 beschikking over een geheel eigen vleugel 
met meerdere lokalen en een middenruimte waar wij de leerpleinen 
kunnen realiseren. In Het Meesterwerk is daar geen ruimte voor en 
zouden wij alleen gebruik kunnen maken van 3 lokalen. 
In de Hasselbraam zijn de ICT middelen aanwezig om het werken op 
de iPad te kunnen continueren. 

Ook kunnen wij 2x per week gebruik maken van de inpandige gymzaal met een vakleerkracht 
gym.  Het Meesterwerk beschikt niet over een inpandige gymzaal en 
wij zouden dan lopend naar de gymzaal van de Compositie 
moeten.  (15 minuten heen en 15 minuten terug). 
 

De ruimte om het schoolgebouw biedt 
voor de kinderen vele 
speelmogelijkheden zoals een panna-
veldje, enkele klim- en klauter 
toestellen omgeven door veel groen.  
Er is een prachtig ingerichte bibliotheek waar de kinderen gebruik 
van mogen maken. 
 

Waarschijnlijk zal de bus bij de Buurtschuur de kinderen ophalen en voor de deur van de 
Hasselbraam afzetten. Wij zijn nog in overleg met de busmaatschappij over de exacte vertrek en 
aankomst tijden. Uiteraard wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de start- en eindtijden 
van het hoofdgebouw.  
 

Het bestuur heeft bepaald dat alle scholen van ASG vanaf 6 juli 

de groepsindeling met de bijbehorende leerkrachten mogen 

bekendmaken. Wij snappen echter dat vooral kinderen en 

ouders die in de groep 5 van de stamgroep 5/6 worden 

ingedeeld, graag willen weten of hun kind tijdelijk naar de 

andere locatie zal verhuizen. Wij proberen om de betreffende 

kinderen deze week al in te lichten of ze naar de stamgroep 

5/6 gaan. 

Ook al hadden we het graag anders gezien, toch zijn wij blij en tevreden met deze tijdelijke oplossing. 

We gaan er met de kinderen en de leerkrachten een super afdeling van Het Universum van maken! 

Team en Medezeggenschapsraad Het Universum.  

  


