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Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 
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Oudergesprekken 
groepen 1/2  
Deze gesprekken zijn gepland in de 

week van 11 november. U krijgt een 

uitnodiging via de leerkracht van uw 

zoon/dochter. De avondgesprekken 

zullen plaatsvinden op woensdag 13 

november. 

Gebouw 
Het complete gebouw is vorige week 

opgeleverd. Ook zijn er diverse meu-

bels geleverd voor de verwerkings-

ruimtes. Volgende week donderdag 

en vrijdag gaan we de groepen 7 en 8 

verhuizen.  



De stagiaires stellen zich voor 

Beste Ouders, leerlingen en leerkrachten van 
De Hartevelden , 

Ik ben Mark Schenning en  48 jaar .  

De komende periode ga ik stage lopen bij 
groep 8 van Denise.  

Ik heb bewust gekozen voor de school omdat 
het onderwijssysteem mij zeer aanspreekt .De 
2e reden is dat mijn eigen kinderen met veel 
plezier op deze school gezeten hebben .  

Mijn keuze voor de PABO is geweest dat ik 
graag met kinderen werk . Een leerling zien , 
helpen in de ontwikkeling , groepsprocessen 
begeleiden en een rustpunt voor de leerlingen 
te kunnen zijn .  Ik heb een open karakter en 
ben niet snel uit het veld te slaan. 

Ik heb er erg veel zin in ! 

Tot snel ,  

Mark Schenning  

Hoi ik ben Bradley Stroot, ik ben 20 jaar oud 
en ik ben eerste jaars op de PABO. 
Ik loop dit jaar het eerste half jaar stage in 
groep 8b van meneer Joost. 
In mijn vrije tijd lees ik graag een boek, kijk 
ik wat op Netflix en ga ik natuurlijk graag 
leuke dingen doen met mijn vrienden. Ik 
hoop dat het een leuk, gezellig maar vooral 
ook een leerzaam jaar word voor ons alle-
maal. 

Hallo, mijn naam is Daan! 

Ik ben 26 jaar en studeer op de pabo in Tilburg in het 4e jaar. Vanaf heden zal ik elke maandag en dinsdag stagelopen 

in groep 8a. Naarmate het jaar vordert zullen dit steeds meer dagen worden en uiteindelijk hoop ik dan vijf weken de 

klas te kunnen draaien voor mijn meesterproef. 

Ik ben mijn studeercarrière begonnen op de koksopleiding in Emmen. Na twee jaar heb ik hier dus ook mijn koksdiplo-

ma behaald. Hierna ben ik artiest muziek gaan studeren in Leeuwarden, waarbij ik in aanraking kwam met het basis-

onderwijs. Met name cultuurlessen geven op het basisonderwijs. Ik heb dan ook vier jaar lang met veel plezier op 

verschillende stageplekken op zowel basisscholen als muziekscholen in Friesland muziek en andere cultuurlessen 

gegeven. Omdat dit was wat ik wou doen heb ik besloten hiervan te proberen mijn beroep te maken. Daarom ben ik 

naar Tilburg verhuisd om in 2016 te beginnen met de opleiding Docent Muziek op het conservatorium. Omdat dit na 

een poos toch te moeilijk leek heb ik besloten om hier niet mee door te gaan. Toen ben ik in februari ingestroomd in 

het eerste jaar van de pabo. Na mijn propedeuse behaald te hebben en de hoofdfase doorlopen te hebben ben ik nu 

begonnen met mijn afstudeerperiode. 

Mijn hobby’s zijn dan ook vrij voor de hand liggend, namelijk: 

Koken en lekker eten en muziek luisteren en maken. Verder vind ik het heel erg leuk om bordspellen te spelen en hier 

heb ik dan ook een flinke verzameling van. 

Ik hoop dat ik uiteindelijk aan de slag mag als leerkracht in het basisonderwijs en ik ook een dag heb om de muziekles-

sen te mogen verzorgen. Ook zou ik het heel leuk vinden om nog in een of twee leuke bands te mogen spelen voor in 

het weekend. 

Ik hoop dat ik komend jaar iets kan bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind/kinderen en als u vragen heeft stel ze 

dan gerust! 

Wie ben ik?  

Mijn naam is Anne van Haaren-Punt en ben 

36 jaar. Onlangs ben ik na 9 jaar woonachtig 

te zijn geweest in de Reeshof, verhuisd naar 

Kaatsheuvel. Ik heb twee kinderen een 

meisje van 6 jaar en een jongen van 4 jaar. 

Ik ben altijd werkzaam geweest in de apo-

theek, maar wist dat dat niet mijn droom-

baan was. Daarom heb ik besloten om te 

gaan voor iets waar ik echt blij van wordt. 

Lesgeven en werken met kinderen. Ik heb 

mij aangemeld bij de Pabo om mijn be-

voegdheid voor juf op de basisschool te 

gaan behalen. Omdat de combinatie van 

werken, opleiding en gezin te veel zou zijn 

heb ik mijn werk in de apotheek beëindigd. 

Ik ga nu twee avonden in de week naar 

school en loop stage op jullie basisschool in 

groep 3b. Ik heb er enorm veel zin in en 

hoop op een gezellige en leerzame stagepe-

riode met de kinderen, collega’s en ouders.  

Groetjes Anne van Haaren-Punt 



Beste ouders van Obs Hartevelden, 
 
Mijn naam is Jorn van Abeelen en ik loop stage 
in groep 5b bij meneer Eddy en Renske. Vanaf 
vorige week mogen de kinderen mij meneer 
Jorn noemen. Ik heb onwijs veel zin om dit jaar 
door te brengen in deze klas en de rest van de 
school. 
 
Ik zal me verder even voorstellen zodat u mij 
beter leert kennen. Mijn naam is Jorn van Abee-
len zoals ik hierboven al vertelde, ik ben 24 jaar 
oud en 1e jaars student op de Fontys Pabo hier 
in Tilburg. Ik volg deze studie voltijd wat wil 
zeggen dat ik elke dinsdag en woensdag op de 
Hartevelden te vinden zal zijn. Om de 5 weken 
loop ik een volle week stage, zodat ik de kin-
deren ook tijdens veel andere vakken zal zien. 
 
Mijn hobby is voetbal en ik beoefen deze sport 
al meer dan 15 jaar. Verder ben ik een erg soci-
aal mens die ervan houdt om met vrienden of 
familie iets leuks te doen. 
 
Mochten er vanuit uw kant nog onduidelijkhe-
den zijn, heeft u een vraag of wilt u mij beter 
leren kennen. Laat het me dan vooral weten en 
ik beantwoord graag uw vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jorn van Abeelen 

Hoi! Ik ben Sietze Vervaart en ik ben 19 jaar 
oud. Ik word de komende tijd Meneer Sietze 
en daar heb ik enorm veel zin in! Ik studeer 
de PABO op Fontys Tilburg en dat betekent 
dat ik aan het studeren ben om leraar in het 
basisonderwijs te worden. Ik zit momenteel 
in het eerste jaar en daarmee is de groep 1-
2A van Juf Nathalie mijn eerste stageklas. Ik 
wil mezelf even in het kort voorstellen. Ik 
woon in Oudenbosch, een klein plaatsje bij 
Roosendaal en ik kom iedere dag dus lekker 
op en neer met het openbaar vervoer. Ik 
sport doordeweeks en in het weekend, ik 
handbal namelijk al zo’n 10 jaar bij dezelfde 
club in Oudenbosch. Verder klets ik graag 
met vrienden over van alles en nog wat en 
ben ik een echt familiemens. Ik zal de ko-
mende tijd iedere dinsdag en woensdag bij 
Juf Nathalie in de klas staan en daar heb ik 
ongelofelijk veel zin in. Mochten er vanuit 
uw kant nog onduidelijkheden zijn of wilt u 
mij graag nóg iets beter leren kennen? Laat 
het dan vooral weten, want ik ontvang u 
graag met open armen. 
  
Vriendelijke groet, 
  
Sietze Vervaart 

Rommelmarkt 7 oktober  
Om te voorkomen dat we na onze verhuizing nog bruikbare spullen moeten weggooien 
is één van de bedachte oplossingen een rommelmarkt. Zoals eerder aangegeven in 
nieuwsbrief 3 gaat deze plaatsvinden op 7 oktober vanaf 14.00uur. De rommelmarkt 
vindt plaats op locatie Heerevelden. Zeg het voort! 

Juf Kim  
Het zwangerschapsverlof van juf Kim zit er bijna op. Voor de herfstvakantie keert juf 

Kim terug als intern begeleider van de bovenbouw groepen. Zij gaat werken op dins-

dag, woensdag en donderdag. We bedanken juf Sanne voor het overnemen van de 

taak van Kim! Juf Sanne zal voorlopig nog een dag per week op school zijn in groep 7. 

Gedragsverwachtingen:  

Zoals de vorige keer in de nieuwsbrief 

heeft gestaan zetten we steeds één ge-

dragsverwachting centraal binnen onze 

school. De afgelopen weken was dat 

rustig lopen op de gang.  

De komende twee weken staat het ge-

bruik van de kapstok centraal in de 

school. Als er een jas of tas op de grond 

ligt, hangen we deze even op. 

 

 



Stroopwafelactie   
Wat hebben alle kinderen ontzettend hun best 

gedaan om van deze actie een succes te maken. 

En dat is gelukt! Wat een ongekend succes is de 

stroopwafelactie geweest. In totaal zijn er zo’n 

2400 pakjes stroopwafels verkocht. De Hartevel-

den T-shirts kunnen bijna in bestelling. Alle leer-

lingen en de ouders die hebben geholpen ont-

zettend bedankt! 

02  
okt 

10  
okt 

30  
okt 

11  
nov 

22  
nov 

Start kinderboeken-

week. 
Start Herfstvakantie. 

(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. 


