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Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 
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Gele zone van groep 7 en 8  
 

   We zijn ontzettend blij dat nu ook de gele zone in gebruik is genomen.  
   Groep 7 en 8 zijn weer bij ons en dat voelt heel compleet! 
   De verhuizing heeft flink wat voeten in aarde gehad en we zijn er 
   in geslaagd om maandag op een goede manier te starten met onze   
   kinderen! 
   Mocht u de gele zone nog niet gezien hebben, u bent welkom   
   om een kijkje te komen nemen! 



Superfijn dat alle groepen 5 tot en met 8 dit jaar de Lustwarande hebben 
kunnen bezoeken. Het was weer genieten! Genoten van de grote op-
komst van ouders die wilden begeleiden, het prima weer dat net op 
deze data meewerkte en natuurlijk genoten van alle geweldig leuke 
reacties op de vragen van de kunstspeurtocht. 
 
Kinderen en ouders gingen enthousiast op pad met plattegrond en vra-
genlijsten op zoek naar de kunstwerken in het sterrenbos van de Oude 
Warande. 
 
Er is flink gespeurd, veel bekeken, ervaren en ontdekt in deze extra grote 
jubileumeditie van de Lustwarande; 'Delirious'.  
 
Ook Juf Trudy en Rian bedankt voor jullie inzet! 

Nu het herfst is en het weer wat slechter wordt, gaan er meer ouders met de auto naar school.  
Mocht u met de auto komen, zorg dan voor een veilige situatie voor alle kinderen! Aan de Glimmenstraat is 
een kiss and ride zone om uw kind makkelijk en snel af te zetten. De kinderen kunnen daar naar binnen via de 
blauwe en gele zone. Mocht u mee naar binnen willen, zorg dat u dan parkeert in een parkeervak.  

Binnenkort komt de politie controleren, u kunt alvast oefenen   

Auto’s rondom de school 

Lustwarande 



31  
okt 

14  
nov 

22  
nov 

Drempelonderzoek 

voor de groepen 8. 

Schoolfotograaf (let 

op! Deze datum stond 

de vorige keer ver-

keerd in de nieuws-

brief) 

Studiedag. Alle leer-

lingen zijn vrij. 

Roken  

We willen u vragen om niet te roken op het 

schoolplein, bedankt alvast! 

Linda Fase 
Juf Linda was met zwangerschapsverlof en heeft 
een nieuwe baan gevonden in Bergen op Zoom. Juf 
Linda zou eigenlijk naar groep 7 gaan na haar ver-
lof. Nu blijft het zoals het is, een dag in de week is 
juf Renske er en vier dagen juf Brenda. 
 
Het team neemt deze week afscheid van Linda, we 
wensen haar veel geluk met haar gezin en haar 
nieuwe baan! 

5 
dec 
Sint 

6 
dec 

Start school: 9.30uur 

Staken 6 november 
Op 6 november staat er wederom een landelijke 
staking op de planning voor het basis– en voortge-
zet onderwijs. Wij als Obs Hartevelden staan ach-
ter deze staking.  
 
Morgen (23 okt) staat er een Tilburgs overleg ge-
pland met betrekking tot dit onderwerp. Deze 
week krijgt u van ons meer informatie over hoe we 
hier als school mee omgaan en wat de gevolgen 
zijn voor u als ouder.  

7  
nov 
Officiële opening van 

Obs Hartevelden. Er is 

deze dag een feeste-

lijk programma voor 

de kinderen.  


