
November 2019 

Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 
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Kerst 
Dit schooljaar gaan we de kerstviering 

houden op vrijdag 20 december. In 

plaats van een kerstdiner gaan we dit 

schooljaar een kerstontbijt organise-

ren. Meer informatie over deze vie-

ring krijgt u te zijner tijd.  

Overblijfouders 
We zijn nog op zoek naar ouders die 

het leuk vinden om van 12.00uur tot 

13.00uur te helpen met overblijven op 

onze school. Heeft u interesse of wilt 

u meer informatie, stuur dan even 

een mailtje naar: 

joost.hamers@opmaatgroep.com 



Opening School  
We hebben een hele feestelijke dag gehad op 7 november. De dag begon met een 

spetterende openingsdans door het team van Obs Hartevelden. Daarna zijn kin-

deren op de foto geweest met vriendjes en vriendinnetjes in de selfie box (met 

dank aan Teurlings fotografie).  

 

De ouderraad heeft heel de dag gezorgd voor verse popcorn en wat drinken en 

een fantastische taart als felicitatie voor het team.  

’s Middags hebben alle kinderen genoten een goochelshow van Ritch magic!  

’s Middags was het even improviseren met de slotdans.  

 

Davey van DC company heeft samen met meneer Bas (gymdocent) en de eigen 

meester of juf een dans aangeleerd aan de kinderen. We wilden met alle 440 kin-

deren in de nieuwe T- shirts stralen op het plein. Helaas gaf de buienradar rond 

14.00uur regen aan en hebben we besloten de dans binnen te laten zien.  

Geweldig dat er zo veel ouders bij konden zijn. We zullen de dans nog een keer bij 

mooi weer laten zien aan alle ouders op het schoolplein.  

 

Tussendoor hebben we nog gesmuld van soesjes (met dank aan de sponsoring van 

PLUS PEEK uit de Reeshof) en als afsluiting kregen alle kinderen een veldflesje met 

het logo van onze nieuwe school.  

Omroep Tilburg is langs geweest en heeft een leuk filmpje gemaakt. Dit is te zien 

op omroeptilburg; 

 https://omroeptilburg.nl/nieuws/algemeen/nieuwe-basisschool-hartevelden-
officieel-geopend/ 
Wij zijn trots op onze nieuwe school, OBS Hartevelden! 

https://omroeptilburg.nl/nieuws/algemeen/nieuwe-basisschool-hartevelden-officieel-geopend/
https://omroeptilburg.nl/nieuws/algemeen/nieuwe-basisschool-hartevelden-officieel-geopend/


Fietsen wegzetten  
We zouden het op prijs stellen als de 

kinderen die op de fiets naar school komen 

de fietsen niet meer wegzetten bij Kinder-

stad, maar deze parkeren in of voor onze 

fietsenstalling. Bedankt alvast!! 

 Gedragsmatrix 

De afgelopen weken hebben we extra aandacht 
geschonken aan het netjes ophangen van jassen 
en tassen. Erg mooi om te zien dat dit door heel 
de school het gewenste effect heeft. Compli-
ment voor alle kinderen!! 
 
De komende weken staat het gedrag op de 
speelplaats centraal binnen onze school. Hier-
mee willen we vooral: 
- dat kinderen “allemaal” een plezierige pauze 
hebben; 
- dat kinderen rekening houden met anderen; 
- dat kinderen pestgedrag doorgeven. 
 
Gisterenavond zijn de overblijfouders bij elkaar 
gekomen om onder andere deze regels nog 
eens te bekijken en hierover te praten. We 
willen deze ouders nog eens extra bedanken. 
Zonder jullie kunnen we de pauzes voor de 
kinderen niet realiseren. 

Kleding groepen 1/2 

Wie heeft er reserve broeken, ondergoed en 
sokken voor ons, die we kunnen gebruiken bij 
een ongelukje?  
Vooral joggingbroeken zijn erg praktisch.   

  
maat 110-116  
maat 122-128  
 
De leerkrachten en kinderen van de groepen 
1/2 zijn hier ontzettend blij mij. U kunt de kle-
ding afgeven bij één van onze leerkrachten in 
de groene zone. 

Projectplein 7-8 

De groepen 7 en 8 zijn iedere week één middag 
aan het werken met het project “werelddelen”. 
De kinderen hebben de afgelopen weken les 
gekregen over één werelddeel, daarna zijn ze 
begonnen aan een onderzoek met een groepje 
medeleerlingen.  
 
We zien al hele interessante en leerzame on-
derzoeken voorbij komen. Op 12 december om 
13.15uur gaan de groepen 7/8 deze onder-
zoeken presenteren in het gele veld. Ouders 
van deze leerlingen zijn van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen.  
Misschien tot dan!! 

Ouderbijdrage 

Bij deze een reminder voor het betalen van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Alvast bedankt na-
mens alle kinderen en de ouders van de ouder-
werkgroep. 

Werkgroep ouders 

De oudercommissies van de twee scholen Hee-

revelden en Huibeven zijn ook gefuseerd. Sa-

men vormen zij de nieuwe commissie van 

Hartevelden, zij gaan opnieuw samen met de 

leerkrachten kijken naar de activiteiten gedu-

rende het schooljaar. De activiteiten zullen 

soms in nieuw jasje worden gestoken. Dus geen 

Heerevelden manier, geen Huiberven manier 

maar we zijn op weg naar de Hartevelden ma-

nier.  
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Studiedag. Alle leer-

lingen zijn vrij. 

Sinterklaas viering 

(op 6 december start 

de school om 9.30uur) 

Studiedag. Alle leer-

lingen zijn vrij. 

Deze week zijn de 

adviesgesprekken 

voor de leerlingen van 

groep 8. 

Kerstviering 

 

Om 12.00uur zijn de 

leerlingen vrij en start 

de kerstvakantie.  

Naschoolse Engelse Les van 
Yorckey 

 
Yorckey is een Engelse les die na schooltijd plaatsvindt. We richten 
ons op kinderen tot en met groep 8 
 
Op onze naschoolse club leren we de kinderen Engels en de Engelse 
cultuur op een speelse manier. 
 
Tijdens onze les bieden we steeds andere werkvormen aan. Interac-
tieve werkvormen geven de kinderen de kans om Engels te praten. 
Daarnaast bieden we seizoensgebonden thema’s aan. Creatieve 
opdrachten zullen aan bod komen. Dit alles doen we in het Engels 
omdat we geloven in leren door te doen.  
 
De kinderen zullen Engels aangeboden krijgen door goed Engels-
sprekende (near native) of Engelse mensen (native speakers). Ze 
zijn allemaal zeer ervaren docenten. 
 
Voor ons staat voorop dat kinderen vertrouwen krijgen in hun eigen 
kunnen. Yorckey geeft het kind een goede basis in het Engels als 
voorbereiding op vervolgonderwijs. 
 
We geven elke maandagmiddag les geven op Obs Koolhoven.  
Op woensdagmiddag geven we les op De Bloemaert. 
14:45 - 15:45 tot en met groep 6 
15:50 - 16:50 groep 7&8 
 
Mocht dit uw interesse hebben gewekt, dan verwijzen we u naar 
onze website www.yorckey.nl voor meer informatie. 
 
Mail ons via de site om een afspraak te maken om een keer vrijblij-
vend mee te doen met een les. 
 
See you soon! 
Kirsty en Colette 
Yorckey Club 

 

http://www.yorckey.nl

