September 2022
Deze nieuwsbrief informeert u als ouder omtrent gebeurtenissen, evenementen, belangrijke data en meer
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Schoolfruit
Elk jaar loten we mee met Schoolfruit. Dit jaar zijn we weer ingeloot. Dit betekent dat de kinderen 3x per week schoolfruit krijgen.
Als verrassing krijgen we het meteen deze week! En dan 20 weken
lang.
De kinderen krijgen schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag. De kinderen hoeven dan zelf geen fruit mee te nemen, alleen
wat drinken. In de bijlage lees je meer over het EU schoolfruit
programma.
Zie bijlage van deze mail voor meer informatie.

Kwink en de Gouden weken
Ze zijn weer gestart! De eerste dagen en weken van een schooljaar zijn heel belangrijk. De groep wordt
opnieuw gevorm. Kinderen moeten weer even aan elkaar en aan een nieuwe leerkracht wennen. De eerste weken besteden we veel aandacht aan een veilig klimaat in de klas en op school.
In de groepen wordt gewerkt aan een goede sfeer en een positief werkklimaat. Dit noemen we de Gouden weken. Hierin doen we allerlei activiteiten om een fijne sfeer te krijgen.
Al de kinderen van Hartevelden horen bij elkaar, we hebben daarom ook gezamenlijke afspraken.
Bijvoorbeeld hoe je omgaat met elkaar, hoe we werken op de gang, hoe we zorgen dat de school netjes
blijft. Deze afspraken gelden voor alle kinderen.
Aanstaande vrijdag gaan kinderen kennismaken met een andere groep. Zo gaat groep 5 en 6 bij groep 1-2
op bezoek, groep 7 gaat op bezoek bij groep 3 en de groepen 8 gaan iets samen doen met de groepen 4.
Zo leren de kinderen elkaar kennen, want samen maken we Hartevelden!

Lustwarande
Jaarlijks gaan de groepen 5 t/m 8 naar de Lustwarande om een kunstroute te lopen. Deze is
door onze handvaardigheid leerkrachten Trudy
en Rian in elkaar gezet. De ouders van deze
groepen krijgen hier een aparte mail over.

Nieuw rapport
We starten dit jaar met een nieuw rapport dat beter aansluit bij de visie van de school. Het is een digitaal rapport
waarin je je kind goed kan volgen.
We volgen de kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling, in werkhouding en op de leergebieden. Daarnaast
kunnen kinderen ook ‘trots op’ werk toevoegen aan hun
eigen rapport.
Binnenkort meer informatie hierover!

Kennismakingsgesprekken
In de week van 19 september vinden weer de kennismakingsgesprekken plaats.
Een mooi moment om elkaar beter te leren kennen. De gesprekken gaan over de
kwaliteiten van het kind en over wat hij/zij nog wil leren. Op maandag 12 september krijgt u hierover een mail van de leerkrachten van uw kind.

Informatiemiddagen
Vorige schooljaren hielden we een informatieavond voor de ouders. We hebben gemerkt dat
de animo/beschikbaarheid van ouders tijdens
deze avonden in de groepen steeds kleiner
wordt. Vandaar dat we dit jaar hebben gekozen
voor 2 middagen en een andere invulling. Laat u
verrassen en kom even langs! U bent van harte
welkom met uw zoon/dochter op:
13 of 14 september van 14.30uur tot 16.00uur.
U bent ongeveer een half uurtje in de groep van
uw kind. Heeft u meerdere kinderen dan kunt u
dus ook meerdere groepen bezoeken op één
middag.
De ouders van groep 8 krijgen daarnaast een
uitnodiging voor de informatieavond met betrekking tot het voortgezet onderwijs.
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