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ke data en meer 
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Zaalvoetbaltoernooi  
 
Ook dit jaar doet onze school mee aan het kerstvakantie 
zaalvoetbal toernooi, georganiseerd vanuit de gemeente 
Tilburg. Je kan de strookjes inleveren bij de groepsleer-
krachten of gymleraar Bas tot en met maandag 11-11-
2019. Voor dit toernooi worden ook teambegeleiders 
gevraagd. Dus heeft uw zoon of dochter zin in een spor-
tieve dag in de vakantie, schrijf ze zo snel mogelijk in!  

Opening school 
 
Op 7 november (aanstaande donderdag) gaan we samen 
met de kinderen de school op een feestelijke manier 
officieel openen. Ook u als ouder bent van harte welkom. 
Om 14.00uur zullen de kinderen zich verzamelen op het 
speelplein van onze school. De kinderen zullen na deze 
activiteiten weer teruggaan naar de eigen groepen om de 
dag af te sluiten. 

Komt u ook?  



Mijn naam is Hira Ibrahimi ik ben de schoolmaatschappelijk werker op uw school. Ik ben werkzaam vanuit het Instituut voor 
Maatschappelijk Werk IMW Tilburg, en verbonden aan Toegangsteam Tilburg Reeshof.  
 
In samenspraak met school, is er vanaf deze week een spreekuur voor ouders. Tijdens dit spreekuur kunt u bij mij terecht met 
vragen over de opvoeding, of ontwikkeling van uw kind. Maar ook als u zich zorgen maakt over hoe het met u kind gaat op 
school en/of thuis. Hierbij kunt u denken aan:  

U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of niet luisteren) 

Uw kind pest of wordt gepest 

Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam of is teruggetrokken  

Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding of sterfgeval 

U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen.  

Bovendien kunnen er zaken spelen die niet direct het kind aan gaan, maar het kind indirect wel raken. Denk hierbij aan relatie-
problemen, problemen met huisvesting, echtscheiding, financiële vragen/problemen of het inzetten van vervolg hulpverle-
ning. Ik kan samen met u kijken welke hulp het meest passend is, indien wenselijk, verwijs ik naar de juiste instantie en bege-
leid ik u daarbij. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk.  

 
Het spreekuur is iedere maandagmiddag op:  

Locatie: OBS Hartevelden (spreekkamer bij de hoofdingang) 
Tijd: 14:00 tot 15:00  

Misschien tot ziens! 

Hira Ibrahimi 
Schoolmaatschappelijk Werk  
Generalistisch hulpverlener binnen het onderwijs, Toegang Team Reeshof 
h.ibrahimi@imwtilburg.nl  
06-86810761 

Spreekuur schoolmaatschappelijk werk (SMW) 

Website over uit elkaar gaan 

 

Het aantal ouders dat uit elkaar gaat neemt nog steeds toe. In 2018 werden er in onze regio zo’n 2500 kinderen (tot 22 jaar) 

met een scheiding geconfronteerd. Een erg kwetsbare periode met vaak ook schadelijke gevolgen. Ouders hebben in die peri-

ode behoefte aan informatie. Er is natuurlijk al veel te vinden op internet. Maar dat is zo veel, dat ouders door de bomen het 

bos niet meer zien, veel commercieel aanbod tegenkomen en twijfelen over de betrouwbaarheid van die informatie.  

 

Daarom heeft de regio Hart van Brabant de website 'alsjeuitelkaargaat.nl' gemaakt. Deze site geeft inzicht in het totale schei-

dingsproces. Het helpt stellen met een volledige checklist op maat en ervaringen van andere ouders. En het maakt ouders 

bewust dat ze - ook na de scheiding - samen ouders blijven.  

mailto:h.ibrahimi@imwtilburg.nl
https://zorginregiohartvanbrabant.us17.list-manage.com/track/click?u=d878f51e69fc37350f246f2b3&id=948c372898&e=6917b4d85a
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Schoolfotograaf (let 

op! Deze datum stond 

de vorige keer ver-

keerd in de nieuws-

brief) 

Studiedag. Alle leer-

lingen zijn vrij. 

Uitnodigingen 
Via deze weg willen wij u vragen om uitnodigingen 
voor kinderfeestjes niet in de groepen te verdelen. 
Dit om teleurstellingen bij de kinderen die niet 
uitgenodigd worden te voorkomen. Alvast bedankt 
voor uw begrip. 

5 
dec 

Sint 

6 
dec 

Start school: 9.30uur 

Ouderbijdrage 
Vorige week zijn de enveloppen van de ouderbij-
drage meegegaan met de kinderen naar huis. Let 
bij de betalingen even goed of de correcte IBAN 
gegevens zijn ingevuld. Hieronder vindt u nogmaals 
de juiste gegevens: 
De vrijwillige ouderbijdrage van € 18,00 gaat naar: 
Oudervereniging OBS de Heerevelden, IBAN NL 60 
RABO 0102 4323 33 

Het schoolreisje (25,00) en de overblijfbijdrage 
(28,00) samen € 53,00 gaat naar OBS Hartevelden, 
IBAN  NL 84 RABO 0171 2177 05 

7  
nov 

Officiële opening van 

Obs Hartevelden. Er is 

deze dag een feeste-

lijk programma voor 

de kinderen.  

Projectplein groep 7/8  
Vanaf deze week gaan de groepen 7 en 8 aan de 
slag met het project “werelddelen”. Tijdens dit 
project leren de kinderen veel over het gekozen 
werelddeel. Daarna gaan ze aan de slag met een 
zelfgekozen onderzoek, uiteindelijk gaan ze dit 
onderzoek presenteren aan het einde van het 
project.  

Voorlichting voortgezet onderwijs 
Zit uw zoon/dochter in groep 8 dan vindt er op 12 december een voorlichting 

plaats met betrekking tot het voorgezet onderwijs op het Beatrix college. Het in-

schrijven voor deze regiovoorlichting wordt centraal geregeld. U kunt zich digitaal 

inschrijven tot 18november2019 via de volgende link: www.povo-013.nl/120 

(Voor meer informatie verwijs ik u naar de eerder gestuurde mail) 

Oudervereniging 
Hieronder vindt u de contactgegevens van onze 
oudervereniging: 
email: bov.hartevelden@opmaatgroep.com 
postvak: bij de conciërge vindt u het postvakje van 
de oudervereniging (postvak BOV)  


