augustus 2019
Deze nieuwsbrief informeert u als ouder
omtrent gebeurtenissen, evenementen,
belangrijke data en meer

nieuws
uit het
veld 01
Nieuwe gegevens

Website en
app

Nieuw adres:
Gendringenlaan 22
5043 LL in Tilburg
Telefoon: 0135702230
Mail: hartevelden@opmaatgroep.com
Website: hartevelden.nl

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan
de nieuwe website en app voor onze
school. We verwachten dat deze binnen
een week online staan. Meer info over het
inloggen op de app komt nog uw kant op.

Hartevelden. Goed onderwijs, voor jou.

Ophalen en
wegbrengen
van
leerlingen
Tijdens de eerste schooldag kwamen we er
achter dat het door de vele in- en uitgangen
nog niet altijd duidelijk is welke deuren de
leerlingen mogen gebruiken. In principe zijn
alle ingangen te gebruiken; spreek zelf met
uw zoon/dochter af waar u na schooltijd
elkaar treft. Voor de groepen 1-2 is het altijd
duidelijk, zij komen naar buiten via de klassen
aan het schoolplein. Na de herfstvakantie
zullen we u hierover nogmaals informeren,
doordat het dan een stuk overzichtelijker
wordt. De BSO wacht uw zoon/dochter op in
de groene zone van de groepen 1/2.

Gymdocent Bas
Even voorstellen:
Mijn naam is Bas van Ierland, 26 jaar oud en geboren en
getogen in Tilburg, maar momenteel woonachtig in
Oisterwijk. In mijn vrije tijd speel (en kijk) ik graag een pot
voetbal en ga ik regelmatig naar de bioscoop.
Afgelopen 2 jaar nam ik de tijd om te backpacken door
Australië en Nieuw-Zeeland. Bij terugkomst ging ik vol
enthousiasme aan de slag op BS de Bunders in Oisterwijk als
docent lichamelijke opvoeding.

Gymles

Vanaf 19 augustus 2019 ben ik actief op OSB Hartevelden om
niet alleen gymlessen te verzorgen, maar ook na-schoolse
activiteiten te organiseren.

Mochten er vragen zijn, dan ben ik maandag en donderdag
Op de volgende dagen hebben
en vrijdag op school te vinden!
de leerlingen gymles en moeten
ze hun gymtas mee naar school
Tot snel!
nemen.
Maandag: 3A, 3B en 5C
Donderdag: 4A, 4B, 5A, 5B, 6A en 6B
Vrijdag: 7A, 7B, 7C, 8A, 8B en 8C

Goed onderwijs, voor jou.

Kennismakingsgesprekken

Informatieavond voor
de groepen

In de week van 9 september
vinden de
kennismakingsgesprekken plaats.
Het doel van deze gesprekken is
dat je kennis maakt met de
leerkracht van uw zoon/dochter
en om de leerkracht meer over
uw kind te vertellen. Inschrijven
gebeurt nog even via een
intekenlijst bij het klaslokaal
(vanaf 28 augustus hangt er een
lijst). De leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 zijn bij het
gesprek aanwezig.

Op donderdag 5 september vindt de
informatieavond voor alle groepen plaats. Deze
informatieavond begint om 19.15 uur. Tijdens
deze informatieavond komt er het volgende
aan bod:
- Informatie over de groep van uw kind;
- Algemene informatie over de school;
- Informatie over de middelbare school (alleen
voor gr. 8).
De precieze indeling van de tijden volgt in een
aparte mail, begin volgende week.

Cultuur BSO
Zie bijlage voor
meer informatie
over de cultuur
BSO.

Hoofdluis
Hoofdluis is op veel (basis)scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk
om er vanaf te komen. Dat komt doordat hoofdluis erg besmettelijk is. Hoofdluis verspreidt
zich razend snel. Hoe eerder u erbij bent, hoe kleiner de kans dat de hoofdluis zich uitbreidt.
Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op school. Als er hoofdluis heerst, dan is
een zorgvuldige, effectieve aanpak nodig.
Op Hartevelden controleren wij de kinderen na elke schoolvakantie. Voor het komende
schooljaar hebben we dan ook weer fanatieke hulpouders nodig die deze klus op zich willen
nemen.
Onze vraag voor nu is of de controle ouders van vorig jaar in de eerste schoolweek nog de
oude klas kunnen controleren?
Daarna kunnen we afspraken maken met de nieuwe hulpouders voor de nieuwe groepen.
Wilt u zich opgeven als luizenouder doe dit dan bij de leerkracht van uw kind.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
LUIS IN JE HAAR…..KAMMEN MAAR!!!!

Hartevelden. Goed onderwijs, voor jou.
, voor jou.

Zuivelproducten
Het is niet meer mogelijk in het nieuwe gebouw
om zuivelproducten voor de leerlingen koel te
bewaren. De koelkasten zijn verdwenen en komen
niet meer terug in het nieuwe gebouw. Als school
zijn we bezig met het organiseren van schoolmelk
(zuivelproducten die geleverd worden op school
tegen betaling). Hierover wordt u later
geïnformeerd.

]

Verbouwing deel 2
De verbouwing van het dubbellaagse deel
(groep 7/8 de gele zone) loopt op schema. De
sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd en het
opbouwen is begonnen. Het wordt mooi!

Kapstokken
De kapstokken hangen in iedere zone samen,
dus niet meer bij de klassen zoals dit voorheen
het geval was. Natuurlijk is dit even wennen,
we willen de zelfstandigheid van de kinderen
vergroten. Laat de kinderen daarom zoveel als
mogelijk de jassen zelf ophangen. De
garderobe is bedoeld voor de kinderen.

Belangrijke data:
- 5 sep: informatieavond
- 9 t/m 12 sep: kennismakingsgesprekken
- 18 sep: studiedag (leerlingen zijn vrij)
- 2 okt: start Kinderboekenweek

Goed onderwijs, voor jou.

