
December 2019 

Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 

08 

Werkzaamheden 
 

Het fietspad naast de Heerevelden-

dreef wordt opnieuw bestraat. Hier 

kunt u vanaf december tot en met 

februari hinder van ondervinden.  

Werkgroep ouders 

 
De ouders van de werkgroep hebben 

het in december altijd super druk, 

maar wat hebben zij de school weder-

om omgetoverd van Sint naar Kerst. 

Namens alle kinderen en teamleden 

bedankt!! 

 



Gevonden voorwerpen 

Deze week worden alle voorwerpen die de afgelopen tijd op school zijn 
achtergebleven in de ruimte van de vroegere schoolbieb (grote ingang 
speelplaats) uitgestald. U kunt daar dan terecht om de door u, of door 
uw kinderen verloren zaken terug te vinden.  

Lieve kinderen van OBS Hartevelden, 

Wij nodigen jullie uit om op vrijdag 20 december aan te schuiven bij ons ontbijt op CHRISTMAS MORNING! En aangezien we begrijpen dat zo’n 

ochtend wel erg vroeg is, mag je gewoon aanschuiven in je pyjama. Een leuke foute kersttrui of fijne kerstsokken mogen natuurlijk ook. Vergeet ook 
niet je zelfgemaakte hapjes mee te nemen, want dan kunnen we daar heerlijk van smullen. De kinderen van het rode, blauwe en gele veld mogen een 
kussen meenemen. 

We gaan er een hele gezellige ochtend van maken, vol leuke activiteiten! Om 12 uur is de schooldag voorbij en start de kerstvakantie. 

 

Belangrijke zaken 

Maandag 9 december: intekenlijst hapjes hangt bij de deur van je klas. 

Donderdag 19 december: bord, beker en bestek mee naar school (groene veld hoeft geen bord, beker en bestek mee te nemen). 

Vrijdag 20 december: 

- hapjes mee naar school voor het ontbijt (7 stuks is genoeg); 

- je mag in pyjama of foute kerstkleding naar school; 

- je mag een kussen mee naar school nemen (groene veld hoeft geen kussen mee te nemen) 

Hartelijke Kerstgroeten, 

Team Hartevelden en de ouderraad (BOV) 

Kerstviering 



Gedragsverwachting op de speelplaats  

Steeds staat één gedragsverwachting centraal binnen onze school. De komende weken 

gaan we in de klassen extra aandacht geven aan het buiten spelen. Hierbij staat centraal 

dat “iedereen” een leuke pauze heeft.   

Overblijfouders gezocht 

Erg fijn dat we al veel overblijfouders heb-

ben die er voor zorgen dat onze leerlingen 

een fijne pauze kunnen hebben. Toch zijn 

we nog op zoek naar ouders die tijdens de 

grote pauze kunnen surveilleren. Onze 

grote pauze bestaat uit 2 delen. Van 12.00 

uur tot 12.30 uur (groep 5 t/m 8) en van 

12.30 uur t/m 13.00 uur (groep 1 t/m 4). 

Mocht u maar een gedeelte van deze pauze 

kunnen dan is dit natuurlijk ook mogelijk. 

Mocht u interesse hebben, neem dan even 

contact op met Joost Hamers 

(joost.hamers@opmaatgroep.com)  

Voortgezet onderwijs 

De overstap naar het voorgezet onderwijs komt langzaam weer 

in zicht. Deze week zijn er adviesgesprekken voor de leerlingen 

van groep 8. De komende maanden zijn op de meeste middelba-

re scholen open dagen. Hieronder vindt u een overzichtje. Voor 

meer informatie kunt u altijd kijken op: www.povo-013.nl of loop 

even binnen bij de leerkracht van uw zoon/dochter. De open 

dagen van de middelbare scholen zijn ook interessant voor leer-

lingen die in groep 7 zitten.  



Deuren 
Onze school heeft veel in– en uitgangen. Als de 

kinderen binnen komen of de school verlaten 

dan zijn alle deuren te gebruiken. Om het over-

zicht te behouden, willen we u erop wijzen dat 

tijdens lestijd alleen de hoofdingang 

(Gendringenlaan) geopend is. We willen u via 

deze weg ook vragen deze ingang te gebruiken. 

10 
dec 

20 
dec 

20 
dec 

6 
jan 

17  
jan 

In deze week zijn de 

adviesgesprekken 

voor de groepen 8. 

Kerstviering 
De leerlingen zijn om 

12.00uur vrij. (start 

kerstvakantie) 

Eerste schooldag 2020 Studiedag. Alle leer-

lingen zijn vrij. 

Verbouwing 
Eén van de doelstellingen van de verbouwing was 

een gezonde luchtkwaliteit in het hele gebouw. 

De gemeente en het bestuur hebben hiervoor 

een extra investering gedaan. De metingen van 

de afgelopen periode zijn zeer positief. Daar zijn 

wij en de kinderen ontzettend blij mee. 

Aanmelden 4 jarigen 
Broertjes en zusjes die in 2020 en 2021 vier jaar 

worden kunnen alvast worden aangemeld op 

onze school. Bij de administratie kunt u een aan-

meldformulier halen. Het vroeg aanmelden vin-

den wij als basisschool erg fijn! 

Staking 
Er is een landelijke staking aangekondigd voor 30 

en 31 januari. Hoe wij hier als school mee om-

gaan laten we u zo spoedig mogelijk weten. 


