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Woensdag studiedag
Let op! Aankomende woensdag is het
studiedag voor het team van Obs
Hartevelden. Op deze dag zijn de
leerlingen vrij.

Oproep ouderraad
Is de ouderraad wat voor u?? Bekijk
dan eventjes dit flimpje van onze
ouders in de ouderraad.

Beeldmateriaal
Een reminder met betrekking tot het
invullen van toestemming voor het
delen van foto’s. Na wat opstartproblemen werkt de link. Al flink wat
ouders hebben het formuliertje ingevuld. Bedankt hiervoor. Hier vindt u
nogmaals de link.

Kwink
Deze weken staan op het gebied van de sociale emotionele
ontwikkeling in het teken van groepsvorming in de
verschillende groepen. We maken bijvoorbeeld groepsafspraken met elkaar en doen activiteiten die de
groepsvorming bevorderen. Hiernaast vindt u een
soortgelijke opdracht voor thuis.

Stagiaires
Op Hartevelden lopen heel wat stagiaires
rond uit verschillende leerjaren van de Pabo.
In de komende nieuwsbrieven stellen de
stagiaires zich voor.

Hondenschool
Beste kinderen en ouders,
Een aantal van jullie zal mij wellicht kennen, voor de rest zal ik me even
kort voorstellen. Ik werk als invalleerkracht binnen Opmaat en vervang
dus op diverse scholen. Wie weet heb ik uw zoon of dochter ook weleens
een dagje in de klas gehad. Naast mijn werkzaamheden als leerkracht ben
ik actief in de hondensport en geef ik hierin ook lessen. In oktober start er
bij Hondenschool Frank de Rooij in Dongen weer een nieuwe cursus Sport
& Spel. Deze cursus is op zaterdagochtend en is voor kinderen vanaf 5/6
jaar. De lessen bestaan uit een stukje behendigheid en een stukje gehoorzaamheid, afgewisseld met spelletjes en hersenwerk. Lijkt dit je wat dan
ben je altijd welkom voor een proefles. Voor meer informatie ga je naar de
website www.hondenschool-frankderooij.nl
of stuur mij rechtstreeks een berichtje.
Michelle.vangool@opmaatgroep.com.
Groetjes,
Michelle van Gool
michelle.vangool@opmaatgroep.com

Kindmonitor GGD
De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor in te vullen
verstuurd naar ruim 35.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze
enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heb je een uitnodiging ontvangen? Doe mee, jouw mening telt!
Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant

Goed onderwijs, voor jou.

Even voorstellen

Schoolfotograaf

Mijn naam is Anne van Haaren-Punt, 38 jaar en
woon in Kaatsheuvel. Ik ben getrouwd en heb
twee kinderen. Vorig jaar heb ik de Pabo afgerond, daarvoor heb ik 17 jaar in de apotheek
gewerkt. Door deze switch kan ik nu doen waar
mijn hart ligt, het lesgeven en begeleiden van
kinderen in hun ontwikkeling. Komend jaar werk
ik samen met Juf Annemarie in groep 7C. Op
donderdag en vrijdag sta ik voor de klas en om de
week op woensdag ondersteun ik het team van
de bovenbouw.

Op 15 oktober komt de schoolfotograaf bij ons
op school langs. De kinderen mogen weer met
hun mooiste kapsel en kleren naar school komen
op deze dag. Meer informatie volgt.

Ik vind een goede samenwerking met collega’s en
ouders erg belangrijk en sta daar dan ook zeker
voor open. De afgelopen weken heb ik een goede
en fijne start gemaakt op de Hartevelden en kijk
uit naar wat het komende schooljaar gaat brengen.

Even voorstellen
Beste ouders en teamleden, ik ben Marina Timmermans ik ben 17 jaar en ik kom uit Tilburg.
Ik ben eerstejaars pabo student en het komende
halfjaar loop ik stage bij juf Maartje in groep 4B.
Op de manege tijdens het helpen bij beginnerslesjes ben ik erachter gekomen dat ik het leuk
vind om kinderen les te geven. Ik wil kinderen
graag nieuwe dingen leren, en dat is waarom ik
het onderwijs in wil. Elke dag is het weer anders.
Ik kijk ernaar uit om ervaringen op te doen en
iedereen te leren kennen!
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Studiedag. De leerlingen zijn deze dag
vrij.
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In deze week zijn de
kennismakingsgesprekken.

Schoolfotograaf

22
okt
Leerlingen zijn om
12.00uur vrij.

25
okt
Start herfstvakantie
(leerlingen zijn 2 weken vrij)

