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Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 
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Opening 7 november 
Op 7 november gaat het écht gebeu-

ren, we gaan de school feestelijk ope-

nen. Hierover krijgt u later meer infor-

matie. Zoals het er nu naar uitziet 

worden alle ouders uitgenodigd voor 

het middagprogramma. Dit zal vanaf 

13.30uur zijn. Schrijf het alvast in uw 

agenda! 

Gebouw 
We wachten met smart op de laatste 

spullen die in de verschillende zones 

moeten komen. Op sommige plekken 

ziet het gebouw er nog wat klinisch 

uit…. De spullen voor de tussenruim-

tes worden over twee weken gele-

verd. We willen natuurlijk straks een 

gezellige school die ook rust uitstraalt! 



Rode ingang  
Op dit moment is het in de ochtend erg druk bij het naar 

binnen gaan in de rode zone (groepen 3 en 4). We verwach-

ten dat dit probleem voor een groot gedeelte is opgelost als 

het gehele bouw klaar is. Er komt dan namelijk een extra 

ingang bij. Mocht uw kind naar de blauwe zone gaan, maak 

dan aub gebruik van de hoofdingang aan de Gendringen-

laan of de blauwe ingang aan de Glimmenstraat. Zo ontlas-

ten we de ingang bij de rode zone. Bedankt alvast! 

Kinderboekenweek 
Op woensdag 2 oktober beginnen we met 
de Kinderboekenweek op OBS Hartevel-
den. Het thema van dit jaar is: Reis mee!  
 
In verschillende boeken wordt over aller-
lei voertuigen geschreven. Om deze week 
te openen vinden we het leuk om op 
woensdag 2 oktober op het schoolplein 
allerlei bijzondere voertuigen te laten 
zien aan de kinderen. Bijvoorbeeld een 
motor met zijspan, een tractor, een oldti-
mer, een tandem, een kano,..... Voertui-
gen die je niet elke dag ziet dus.  
 
Hebt u zo'n voertuig en vindt u het leuk 
om dat aan de kinderen te laten zien, laat 
het dan weten aan de leerkracht van uw 
kind. Misschien wordt er dan wel een 
verhaal geschreven met uw voertuig in de 
hoofdrol! 

Update bouw 
Het gaat goed met de verbouwing van het 

gedeelte waar de groepen 7 en 8 komen 

te zitten (gele zone). De vloeren worden 

deze week gelegd en we gaan de opleve-

ring halen op 27 september. De gele zone 

ziet er zonnig uit! Wanneer het gebouw is 

opgeleverd mogen de kinderen al een 

keer gaan kijken naar hun toekomstige 

plek.  



Try Out Sports  
Voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 
 

Kies jouw favoriete sport!!!! 
 
Wil jij net zo goed leren voetballen als Fren-
kie de Jong of Vivianne Miedema , boksen 
als Rico Verhoeven of tennissen als Kiki Ber-
tens? Heb jij  altijd al eens willen turnen of 
zijn dansen of karate helemaal jouw ding? 
Dan is dit je kans! 

Vanaf 23 september kun je weer inschrijven 
voor Try-Out Sports. Met Try-Out Sports kun 
je een aantal weken een sport uitproberen 
voor slechts € 5,-   

Je mag maximaal drie sporten uitproberen. 

 flyer en website 

In de week van 16 september worden in de 
groepen 3 t/m 8 de Try-Out Sports flyers uitge-
deeld. Alle belangrijke gegevens staan hierin 
vermeld.  
 
Inschrijven vanaf maandag 23 september  via 
www.sportintilburg.nl/TOS  
 
De inschrijving sluit zondag 13 oktober.  
 
Direct ná je aanmelding, ontvang je per mail 
een inschrijfbevestiging.  

Het is natuurlijk geweldig om samen met je vriendje of vriendinnetje te gaan sporten. Je moet 
dan samen achter de pc gaan zitten en om de beurt  aanmelden voor dezelfde sport. Je kunt 
meteen zien of er nog plek is. Geen plaats, dan kun je een andere keuze maken. Samen spor-
ten is toch veel leuker?! 
 
Veel succes, 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met : 
Mieke Limpens 
Afdeling Sportstimulering 
Gemeente Tilburg 
013-532 58 78 / 06-86685044 
Email: tryoutsports@tilburg.nl 

 

 

http://www.sportintilburg.nl
mailto:tryoutsports@tilburg.nl


Lustwarande 
De inmiddels bekende internationale beeldententoonstelling 
'LUSTWARANDE' viert dit jaar een jubileum. In deze 10e editie: 
'DELIRIOUS' zijn er maar liefst 24 kunstwerken te bezichtigen in de 
mooie groene omgeving van de 'Oude Warande' te Tilburg.  
 
Ook dit jaar willen we met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 deze 
bijzondere tentoonstelling bezoeken. Daarom zijn we voor deze specia-
le 'LUSTWARANDE' editie weer een mooie educatieve kunstspeurtocht 
aan het opzetten. 
Het succes van de vorige uitstapjes was er niet geweest zonder de hulp 
van ouders en leerkrachten. Vandaar dat we bij deze aan u een drin-
gende oproep doen om ons wederom te helpen dit project te doen 
slagen.  
Tijdens de informatieavond heeft u wellicht al iets gehoord over de 
'LUSTWARANDE' excursie en bent u al gevraagd voor het vervoer en 
begeleiding. Om nog eens rustig te bekijken of u in de gelegenheid bent 
te helpen, hebben we de nodige informatie hieronder bij elkaar gezet.  

Data en inschrijving: 
dinsdag 24 september: groepen 5 
woensdag 25 september: groepen 8 en 6A 
woensdag 2 oktober: groepen 7 en 6B 
 
Voor de data en exacte tijden kunt u ook kijken in het bijgevoegde 
rooster in deze mail en/of op de intekenlijst bij de deur van desbe-
treffende groep.  
Bij onvoldoende begeleiding voor de groepjes kunnen we helaas de 
excursie niet door laten gaan. 
 
Wij hopen op uw hulp zodat we samen terug kunnen kijken op een 
geslaagd kunstproject voor de kinderen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Trudy van de Ven en Rian van Seeters; 
Vakdocenten Beeldende Vorming. 

Goed onderwijs, voor jou. 

De excursie 

De bedoeling is dat de kinderen in groepjes (5 á 6 knd.) met behulp 
van een plattegrond en onder begeleiding van een ouder op zoek 
gaan naar de kunstwerken in het sterrenbos van de 'Oude Waran-
de'. Aan de hand van de opdrachten en vragen komen we aldaar 
meer te weten over de kunstwerken en laten we ons verder mee-
nemen in de verwondering van de waarneming.  
 
Het vervoer: 
De groepsleerkracht beslist of de groep met de auto of met de fiets 
naar de 'Oude Warande' wil gaan. Vanaf het centrum van het park 
wordt de kunstspeurtocht verder te voet afgelegd.  
Natuurlijk is het afhankelijk van het vervoer hoeveel begeleiders 
we nodig hebben.  



Rommelmarkt   
Op maandag 7 oktober komt er in de aula van 

locatie Heerevelden een kleine rommelmarkt. 

Hier zullen alle materialen en boeken die niet 

meegenomen zijn naar de nieuwe locatie uitge-

stald worden. Ouders krijgen de gelegenheid om 

tegen een kleine vergoeding deze materialen te 

kopen.  

Meer informatie krijgt u via een aparte mail. 

Afspraken/verwachtingen 
De afgelopen studiedag is het team van Obs 

Hartevelden aan de slag gegaan met het onder-

deel gedrag. Eén van de zaken die zijn behandeld 

zijn de verwachtingen en afspraken die we heb-

ben in de verschillende ruimtes van de school. Al 

deze verwachtingen en afspraken vormen samen 

de gedragsmatrix van Obs Hartevelden. Iedere 

twee weken staat er zo’n verwachting centraal 

en wordt er op school extra aandacht aan be-

steed. 

De verwachtingen in de gang staan deze twee 

weken centraal. Hierbij moet u denken aan het 

rustig lopen in de gang en het niet storen van 

leerlingen die in de groepen aan het leren zijn. 
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Studiedag. Alle leer-

lingen zijn vrij. 

Start kinderboeken-

week. 

Start Herfstvakantie. 

De leerlingen zijn vrij!

(op 10/11 oktober 

worden de lokalen van 

de groepen 7 en 8 

verhuisd. 

Drempelonderzoek 

voor de groepen 8. 

Schoolfotograaf Studiedag. Alle leer-

lingen zijn vrij. 


