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Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 
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Kerstontbijt 
De kerstviering van dit schooljaar zag 

er anders uit dan de jaren hiervoor. 

Het was een geweldige ochtend, alle 

ouders die hier hun steentje aan heb-

ben bijgedragen heel erg bedankt! In 

de komende weken wordt deze vie-

ring geëvalueerd en wordt er gekeken 

hoe we dit de komende jaren met 

onze leerlingen gaan vieren. 

Staking 30-31 januari 
Op bovengenoemde data zijn er wederom 

twee stakingsdagen aangekondigd, deze 

week wordt er gekeken hoe ons team hier-

in staat. Daarnaast is er begin volgende 

week een overleg tussen de directeuren en 

het bestuur om uiteindelijk te komen tot 

een besluit over hoe wij als Obs Hartevel-

den omgaan met deze staking. Op het mo-

ment dat we meer informatie hebben, 

stellen we u per de mail op de hoogte.  



Projectplein groep 7 en 8  
Op dit moment is het in de ochtend erg druk bij het naar binnen gaan in de rode zone 

(groepen 3 en 4). We verwachten dat dit probleem voor een groot gedeelte is opge-

lost als de gehele bouw klaar is. Er komt dan namelijk een extra ingang bij. Mocht uw 

kind naar de blauwe zone gaan, maak dan aub gebruik van de hoofdingang aan de 

Gendringenlaan of de blauwe ingang aan de Glimmenstraat. Zo ontlasten we de in-

gang bij de rode zone. Bedankt alvast! 

8.30uur 
Het nieuwe kalenderjaar is een goed 

moment om u er als ouder op te wijzen 

dat de lessen echt om 8.30uur beginnen. 

Het is ontzettend belangrijk voor ons 

leesmoment dat alle groepen op dit mo-

ment ook kunnen starten. 

In het begin van het schooljaar ging dit 

uitstekend, maar we merken helaas de 

laatste tijd dat er steeds meer kinderen te 

laat op school komen, waardoor er ook 

instructies gemist worden of de leer-

kracht tijdens de instructie onderbroken 

wordt. We zouden het op prijs stellen als 

we dit zoveel mogelijk kunnen voorko-

men.  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Gelukkig nieuwjaar 
2019 is voor alle betrokkenen van onze school een 

bewogen jaar geweest. Met als heel mooi resultaat 

een nieuwe school Obs Hartevelden.  Ons team is erg 

trots op het resultaat, met name over de manier waar-

op de leerlingen en ouders omgaan met deze verande-

ringen. Erg mooi om te zien hoe de kinderen samen 

leren en spelen.  

Team Hartevelden wenst u het beste voor 2020. We 

wensen u dat we er met alle betrokkenen een leer-

zaam jaar van kunnen maken, waarbij kinderen lekker 

in hun vel zitten en tegelijkertijd goed onderwijs kun-

nen genieten. 

Gelukkig nieuwjaar! 

 

Studiedagen HPO traject 
Op een eerder moment hebben we u geïnformeerd waar wij als school de komende 

schooljaren onze accenten leggen met betrekking tot scholing. Voor de kerstvakantie zijn 

we met het team aan de slag gegaan met persoonlijk leiderschap van onze medewerkers, 

de komende studiedag krijgt dit een vervolg. Daarnaast zijn we in december ook aan de 

slag gegaan met het verder implementeren van het HPO traject. Eerder zijn we vanuit de 

theorie bezig geweest met de wijze waarop kinderen leren en onthouden. Wat werkt en 

wat werkt niet vanuit de literatuur.  

Dit traject heeft een vervolg gekregen door in kleinere leerteams effectief wekelijks aan 

de slag te gaan. In de praktijk wil dit zeggen dat alle leerkrachten dinsdag en donderdag 

van 15.00uur tot 16.00uur samen vergaderen, discussiëren, lessen voorbereiden, onder-

zoek doen enz. met als doel ons onderwijs nog beter te maken. Op dit moment zijn de 

leerteams onder andere met de volgende onderwerpen bezig: 

Leerteam groepen 1, 2 en 3: de weekplanning 

Leerteam groepen 4, 5 en 6: automatiseren/memoriseren van rekenvaardigheden 

Leerteam groepen 7 en 8: begrijpend lezen onderwijs 

Het doel van deze studiedagen is uiteindelijk om nog beter onderwijs te maken/geven 

aan uw zoon/dochter. Dat ze zich beter gehoord en gezien voelen, zich thuis voelen op 

school, op een effectieve manier leren en dat dit uiteindelijk hen in staat stelt hun eigen 

toekomst vorm te geven. 



Gedragsverwachting: 
De komende twee weken staat de volgende ver-

wachting centraal binnen de groepen/school. Het 

op een fijne manier buiten spelen met elkaar. 

Voor ieder kind is de pauze hierbij fijn! 
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Studiedag. Alle leer-

lingen zijn vrij. 

Rapport 1 gaat mee 

naar huis. 

In deze week zijn de 

rapportgesprekken 

voor groep 1 t/m 7.  

Carnaval 

Leerlingen om 

12.00uur vrij. 

Voorjaarsvakantie Studiedag. Alle leer-

lingen zijn vrij. 


