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Extra bijles
En toen ging de school ineens dicht
vorig schooljaar. Een aantal kinderen
heeft hierdoor helaas een achterstand
opgelopen op het gebied van bijvoorbeeld rekenen of begrijpend lezen.
Juf Silvie geeft samen met de stagiaires van de PABO een extra uurtje
bijles aan kinderen van onze school op
maandag, dinsdag en woensdag.

Op deze manier proberen we onder andere te werken aan het inhalen van de opgelopen achterstanden.
Omroep Brabant heeft een artikel geschreven over deze bijles bij ons op
school. Ook zit er een leuk filmpje bij dit
artikel. Heeft u het gemist? Hier is het
terug te vinden:

'Artikel en filmpje van omroep Brabant’

Voorleeskampioen Hartevelden
Afgelopen vrijdag hebben de groepen 7 en 8 de grote voorleesfinale gehouden op OBS Hartevelden. Iedere groep had de kampioen afgevaardigd naar deze finale. Helaas moest ook deze happening plaatsvinden in
een online omgeving, maar de kanjers van groep 7 en 8 hebben het erg
goed gedaan.
De jury (5 leden uit de groepen 7/8) stonden voor een moeilijke opgave,
namelijk het kiezen van een winnaar. Alle lezers hadden het keurig gedaan, vandaar dat het een hele lastige keuze was. Uiteindelijk is Sara gekozen als voorleeskampioen. Zij had een mooi stuk voorgelezen uit het
boek “De mysterieuze controller”. Sara mag onze school vertegenwoordigen bij de Reeshof voorleesfinale. We houden jullie hiervan op de
hoogte.

Schoolfruit van deze week

Sinterklaas
Aanstaande vrijdag is het zover, Sinterklaas komt
onze school bezoeken. Vanwege de corona
maatregelen komt er geen groots onthaal met
ouders en kinderen. U kunt als ouder de Sint
daarom ook niet verwelkomen op de speelplaats
om half 9. We vragen u om na het wegbrengen
van uw kinderen naar huis te gaan. Maar niet
getreurd, de Sint komt in iedere klas op bezoek!
We maken er ondanks alles voor onze kinderen
een geweldige dag van.

Surprises
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben
weer prachtige surprises gemaakt voor elkaar.
Hieronder vindt u een impressie van deze prachtige cadeaus bij elkaar.

Goed onderwijs, voor jou.

Kerstviering
De Sint is nog niet bij ons op school
geweest, maar de werkgroep ouders
is al hard aan het werk om ook van
Kerst een leuke dag te maken bij ons
op school. Wederom met een aantal
aanpassingen vanwege het coronavirus.

Deze week gaat de werkgroep ouders
in overleg en er komt volgende week
in een aparte mail een uitnodiging
voor deze viering uw kant op. Wel is
duidelijk dat we kerstviering niet in de
avond gaan houden, maar onder
schooltijd. Meer informatie krijgt u
dus volgende week.

4
dec
Sinterklaasviering

7
dec
In deze week advies
gesprekken groepen
8.

17
dec
Kerstviering

18
dec
Start Kerstvakantie.
Let op!, vrijdag zijn de
kinderen al vrij!
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Eerste schooldag 2021

