
November 2020 

Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-
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Schoolfruit 

Vorige week is het schoolfruit gestart op 
Obs Hartevelden. Op dinsdag, woensdag 
en donderdag krijgen de leerlingen 
schoolfruit. Voor meer informatie kijk op 
onderstaande website: 
www.euschoolfruit.nl 
(onze leverancier is Willem Dijk AGF) 
 
 

Studiedag 
Volgende week maandag 23 november 
hebben de leerkrachten van onze 
school een studiedag. De leerlingen zijn 
dan vrij. Het onderwerp van de studie-
dag is “hoge verwachtingen”. Uit on-
derzoek blijkt dat wanneer we hoge 
verwachtingen uitspreken naar kin-
deren, zij het ook beter gaan doen! Dat 
past bij onze visie: “elke dag een beetje 
beter!” 



 

 

Rapporten Hartevelden 
 

Vorige week vrijdag heeft u een overzicht gehad van de resultaten die uw 
zoon/dochter heeft gehaald bij de methode gebonden toetsen. Een me-
thode gebonden toets is een toets waarbij de kinderen kunnen laten zien 
wat ze het afgelopen blokken (een blok duurt ongeveer 3 weken) hebben 
geleerd. De lesdoelen van de afgelopen weken worden dus eigenlijk af-
gesloten. Na deze toetsen wordt er door de leerkrachten bekeken welke 
kinderen bepaalde onderdelen nog niet beheersen. Zij krijgen hier dan 
extra herhaling/instructie voor tijdens de lessen. Soms is er een verschil 
tussen de resultaten van de methode gebonden toetsen en de citotoet-
sen. Dit komt doordat de methode toets over een korte periode gaat en 
de citotoets over een langere periode. De citotoets vraagt daarnaast 
meer dan de aangeboden leerstof om op deze manier de leerlingen die al 
voorlopen op de lesstof eruit te filteren. Deze toetsen willen beter op 
elkaar gaan afstemmen. 
 
Binnenkort gaan we met een geleding van het team (uit ieder leerteam 
een leerkracht) kijken naar een andere manier om de resultaten van leer-
lingen te communiceren met ouders. Hierbij gaat het over de rapporta-
ge, maar denk bijvoorbeeld ook aan de rapportgesprekken. Vanuit de MR 
wordt er ook een ouder betrokken bij het bekijken van deze manier van 
communiceren. Mocht u zelf als ouder nog tips voor ons hebben, laat het 
ons dan even weten. Dit kan via het volgende mailadres: 
rob.debruijn@opmaatgroep.com 
 
We houden u via de mail op de hoogte. 

Update corona op school 
 

We hopen dat u en uw gezin tot nu toe gezond door deze periode heen 
zijn gekomen. Op school zijn er nog geen groepen naar huis gestuurd. 
Laten we hopen dat we ook de komende periode kunnen blijven zorgen 
voor fysiek onderwijs voor uw kind. Mocht het zo zijn dat de kinderen 
thuis moeten blijven dan ligt er een “plan B” klaar.  
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan dan online lessen volgen. De 
kinderen hebben hierover instructie gehad in de klas ook krijgt u een 
handleiding via de mail doorgestuurd. Voor de groepen 1 t/m 4 schake-
len we over op de manier van werken vanaf maart. De kinderen krijgen 
werk mee van school om thuis te maken/leren en worden hierbij onder-
steunt door filmpjes, telefoongesprekken en mails van de leerkrachten. 
Laten we hopen dat we dit plan niet nodig hebben. 
 
De komende periode staat natuurlijk ook in het teken van vieringen. 
Denk bijvoorbeeld aan sinterklaas en Kerst. Bij iedere activiteit kijkt de 
werkgroep ouders naar de mogelijkheden en onmogelijkheden in combi-
natie met de richtlijnen omtrent het coronavirus. We proberen voor de 
kinderen er toch leuke activiteiten van te maken, natuurlijk wel op een 
veilige en verantwoorde manier. 



   Een dagje in de startgroep  

Goed onderwijs, voor jou. 

Als kinderen op Hartevelden beginnen, komen ze in de startgroep. De startgroep is een klein groepje (max. 15 kinderen). In de 

startgroep kunnen de kinderen wennen aan school. Ze leren hier de basis om daarna door te gaan naar een groep 1-2 om ver-

der te groeien.  

Welke basis vaardigheden leren ze hier:  

in een kring zitten en naar elkaar luisteren;  

durven spreken; 

zelf je jas en tas opruimen; 

zelfstandig naar het toilet gaan; 

afscheid nemen van hun ouders of verzorgers; 

het ritme van de dag herkennen; 

een werkje maken, afmaken en opruimen; 

contact aangaan met andere leerlingen. 

Als school hebben we nog vele andere doelstellingen zoals bijvoorbeeld op het gebied van 

taal en rekenen. Hier besteden we ook tijd aan, net als in de andere groepen 1-2.  

Daarbij kun je denken aan: 

leren tellen en het herkennen van de cijfers; 

vanuit een boek een zin-woord-letter herkennen; 

vormen en kleuren herkennen en kennen; 

en nog veel meer om allemaal op te noemen! 

De komende periode gaan de eerste kinderen doorstromen naar een groep 1-2 en komen er veel nieuwe kinderen bij in de 

startgroep.  

Kent u iemand met een driejarige die eens zou willen kijken? Dat kan, stuur ze door naar school, we laten graag zien hoe we het 

hier op school doen. We zijn er trots op! 
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Studiedag. De 

leerlingen zijn vrij 
Sinterklaas op school 

 
In deze week zijn de 

adviesgesprekken 

groepen 8. 

 

Verkeer  
Het verkeer rondom de school is tijdens de ochten-

den en middagen nog steeds erg druk, zeker als het 

slecht weer is. Geparkeerde auto’s op gevaarlijke 

plekken zorgen voor onoverzichtelijke situaties. We 

willen u via deze weg nogmaals vragen om te denken 

aan de veiligheid van onze leerlingen (en andere ver-

keersdeelnemers). Kunt u de auto thuis laten dan 

vinden wij en de kinderen dat erg fijn! 

 

Bedankt! 

Kerstviering 

Informatie voort-

gezet onderwijs 
Wilt u als ouder alvast een online kijkje ne-

men in de middelbare scholen van de omge-

ving Tilburg dan kan dat via deze website. U 

vindt alle scholen op een rijtje en zij stellen 

zich aan u voor (misschien ook interessant 

voor uw zoon/dochter in de bovenbouw van 

onze school). Voor je het weet is het name-

lijk zover. 

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

2020.html  

18  
dec 

Start Kerstvakantie 
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