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Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 
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Ontruimen  

We hebben dinsdag een aangekondigde 
ontruimingsoefening gedaan.  
Het was even wennen, maar het is goed 
gegaan! We hebben de verbeterpunten 
opgeschreven voor de volgende oefe-
ning. Dit wordt een onaangekondigde 
oefening. 
 

Informatieavond 
Er is gekozen om de informatieavond 
niet fysiek op school te houden in ver-
band met het Coronavirus. Als het goed 
is heeft u als ouder deze week een link 
gekregen. Met deze link komt u terecht 
bij de informatie van de groep van uw 
zoon of dochter. Daarnaast heeft u 
linkjes gekregen met informatie van Juf 
Jette en de ouderraad.   



 

Via de website https://www.online-facilities.nl/als-je-uit-elkaar-

gaat/ kun je je opgeven voor een datum naar keuze. 

Kinderboekenweek 
Deze week is de kinderboekenweek van start gegaan. Alle groepen gaan hiermee aan de 
slag op onze school. Het doel van deze week is dat leerlingen gemotiveerd raken om te 
lezen, wij als OBS Hartevelden vinden dit ontzettend belangrijk. Landelijk is er een zorge-
lijke achteruitgang te zien in de leesvaardigheid van jongeren. Eén van de belangrijkste 
redenen hiervoor is dat kinderen niet genoeg lezen. 

Het thema van de kinderboekenweek is “en toen”.  De Bibliotheek Heyhoef organiseert 
op diverse data in de kinderboekenweek leuke activiteiten en er is zelfs een heus mini-
museum. 
Kinderboeken met het thema ‘En toen?’ staan centraal in de Kinderboekenweek van 30 
september t/m 11 oktober 2020. 
 
Het programma  
En toen, je eigen kinderboek, Boem! 
Start van het Jeugdschrijfatelier 'De SchrijFFabriek’. Onder begeleiding van Frank van 
Pamelen schrijven de deelnemers in deze workshop hun eigen kinderboek.  
 
Maak je eigen retrogame 
Ga aan de slag met het maken van je eigen retro gamelevels met het computerprogram-
ma Mega Man Maker. 
 
Dansworkshop Back to the Future 
Samen met Vive Massar, professioneel dansdocente en tevens werkzaam bij Dansstudio 
Jump, gaan de kinderen het verschil tussen dansen van vroeger en nu ervaren. 
 
Voorlezen 
Leesconsulente Doreth leest voor uit het boek 'De steen en de tijd’ van Rian Visser. Een 
grote zwerfkei maakt een reis over de aarde vanaf de ijstijd tot nu. Als het ijs smelt, ko-
men er mensen om hem heen wonen. Hij wordt hun beschermer. Later komen ridders 
voorbij en nog veel later wordt hij verplaatst naar de stad. 
Samen met Cultuur BSO Studio-T mogen peuters en kleuters aan de hand van het voorge-
lezen verhaal een eigenzinnig kunstwerkje maken. 
 
Bibliotheek Heyhoef Toont 
De verrassingsfilms voor onder-, midden- en bovenbouw worden met een kort spel be-
paald. De filmmiddag wordt afgesloten met een bijpassende opdracht die de fantasie 
prikkelt. 
 
Minimuseum Bibliotheek Heyhoef ‘Schrift van vroeger tot nu’ 
In het minimuseum kunnen kinderen experimenteren met letters schrijven in verschillen-
de geschriften. Ze kunnen zich verdiepen in het schrift door mee te doen met een speur-
tocht en het schrift en alfabet ontdekken met het lettermuseum van Lorenzetti. 
 
Praktische info 
Start Jeugdschrijfatelier (8-13 jaar): 30 september van 15:30 tot 17:30  
Retrogame: 2 oktober van 15:30 tot 17:00 
Dansworkshop (8-12 jaar): 3 oktober van 10.30 tot 12.45 
Voorlezen: 6 oktober van 9.30 tot 10.30 
Film (groep 3-4): 1 oktober van 15.00 tot 17.30 
Film (groep 5-6): 3 oktober van 15.00 tot 17.30 
Film (groep 7-8): 8 oktober van 15.00 tot 17.30 
Minimuseum: doorlopend van 30 september tot 10 oktober  
 
Voor alle activiteiten geldt dat je je moet aanmelden via heyhoef@bibliotheekmb.nl 

 

Meer info? zie flyer in de bijlage bij deze nieuwsbrief 

https://www.online-facilities.nl/als-je-uit-elkaar-gaat/
https://www.online-facilities.nl/als-je-uit-elkaar-gaat/


Leerteams 
Waar werken wij aan?  
Op school werken de leerkrachten in leerteams. Zij zitten twee 
keer per week bij elkaar om het onderwijs steeds beter te maken. 
Samen weet je meer dan alleen! 
In groep 1-2-3 werken de leerteams aan: woordenschat in combi-
natie met boeken en spel.  
In groep 4-5-6: wordt gewerkt aan begrijpend lezen en het aanle-
ren van goed gedrag. 
In groep 7-8: is er net een onderzoek naar begrijpend lezen (en 
het integreren daarvan in andere vakken) gedaan. Zij hebben een 
advies aan heel de school geschreven. We gaan nu met dat advies 
aan de slag.  

Goed onderwijs, voor jou. 

Schoolfotograaf 27 oktober  

Inspectiebezoek  
Dinsdag hadden we op school een videogesprek met de inspec-

tie. Zij stelden ons vragen over de leerling populatie op school 

en hoe wij ons onderwijs hierop afstemmen. De inspectie ge-

bruikt deze informatie voor in het jaarlijkse boek ‘De staat van 

het onderwijs’.  

De inspectie was zeer tevreden met wat we doen op  

OBS Hartevelden. Daar zijn we trots op! 

Rapport 1 
Op advies van onze ouders en MR geven we dit schooljaar op 13 

november een extra rapport mee. Dit rapport bevat de resultaten 

van onze methodes die we gebruiken in de klassen. Zo bent u als 

ouder beter op de hoogte van de voortgang van uw zoon/dochter. 

Bijlage bij dit rapport: Cito scores afgenomen in de eerste weken 

van dit schooljaar. 

Gesprekken over dit rapport zijn op aanvraag van ouders of leer-

kracht. 
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Herfstvakantie   

Verkeer  
Het verkeer rondom de school is tijdens de ochtenden en 

middagen druk en leidt soms tot onveilige situaties. Als we 

allemaal het volgende doen, dan wordt het voor alle weg-

gebruikers een stuk veiliger.  

- als het mogelijk is, laat de auto thuis. 

- parkeer uw auto op een parkeerplek (een stoep is geen  

   parkeerplek). 

- zorg dat álle kinderen van de school veilig kunnen overste 

   ken.  

- houd rekening met uw snelheid. 

- kies als fietser een verstandige route, denk hierbij aan de  

   voetgangers die op de stoep lopen. 

Laten we samen blijven zorgen voor een veilige situatie 

voor alle kinderen!  

Schoolfotograaf 

Informatie voort-

gezet onderwijs 
Mocht u als ouder van een leerling uit groep 

7 of 8 meer informatie willen met betrekking 

tot het voortgezet onderwijs. Op deze web-

site vindt u meer informatie voor onze regio. 

https://www.povo-013.nl/  

13 
nov 

Rapport 1 

(tussenrapport) 

https://www.povo-013.nl/

