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Gezocht: Leden Ouderwerkgroep die hart hebben voor de school  
 
Er is plek voor nieuwe leden in de werkgroep ouders. We hebben jullie hulp hard nodig! Wat houdt het werk van 
de werkgroep ouders in? Heel in het kort: het mede organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals onder an-
dere het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en het verrichten van hand- en spandiensten bij activiteiten van-
uit het team. Vergaderen hoort er ook bij: we komen met de oudervereniging gemiddeld zes keer per schooljaar bij 
elkaar.  

   Ben jij geïnteresseerd om jouw bijdrage te leveren aan deze werkgroep? 
   Of wil je meer informatie? 
 Reageer dan via mail: hartevelden.bov@opmaatgroep.com 



Dochter voor juf Emi  
Vorige maand heeft juf Emi een dochter ge-

kregen. Haar naam is Puk. Het gaat heel goed 

met het jonge gezin! 

IVN Slootjesdag 2022 
Zaterdag 11 en Zondag  12 juni 
2022 

Komen jullie ook naar de slootjesdagen? 

Op 11 en 12  juni 2022 is het weer zover: IVN-Tilburg doet dan mee aan de landelijke 

IVN-slootjesdagen. Dus pak je schepnet, trek je laarzen aan en 
ontdek onder leiding van onze natuurgidsen het waterleven 
in het Spoorpark. 

De slootjesdagen worden dit jaar  weer gehouden in het Spoorpark Tilburg.  

Tijden: zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en zondag van 11.00 tot 16.00uur.  

Volg daar de IVN-vlag en andere aanwijzingen om te zien waar we scheppen.  

Je hoeft je niet aan te melden maar bent vrij om langs te komen en mee te doen. 

Kom dus op 11 en/of 12 juni naar het Spoorpark!                                                                              

Gevonden voorwerpen  
Deze week worden alle gevonden voorwerpen die de afgelopen 

tijd op school zijn achtergebleven uitgestald in de ruimte achter 

de ingang bij de zandbak. U kunt daar dan terecht om de door u, 

of door uw kinderen verloren zaken terug te vinden.  

Alvast bedankt namens Meneer Joost de conciërge.  

 

Avond 4 daagse   
Jullie hebben allemaal informatie 
gehad over de avondvierdaagse. 
Aanmelden kan vandaag nog!!  
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Hemelvaart, 

leerlingen zijn 

vrij 

Vrije dag  Vrije week leerlingen. Tweede Pink-

sterdag, leer-

lingen zijn vrij. 

Buitenspeelcampagne 

In juni gaat de buitenspeelcampagne van 
start in Tilburg! Als basisschool is ons ge-
vraagd dit onder de aandacht te brengen bij 
onze ouders en kinderen. Er zijn inmiddels 
bijna 200 locaties in Tilburg (basisscholen, 
Kinderopvang, wijkcentra, R-Newt Kids, bibli-
otheken) die aandacht gaan besteden aan 
deze campagne, waarin we willen stimule-
ren dat meer kinderen avontuurlijk buiten 
gaan spelen en dat ouders inzien hoe goed 
avontuurlijk spelen is voor hun kind. 
Met het grote aantal groene schoolpleinen 
en de nieuwe speelpleintjes in Tilburg die 
vaker worden ingericht voor natuurlijk spe-
len, kunnen steeds meer kinderen erop uit 
gaan om nieuwe speelplekken in de buurt te 
ontdekken. 


