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Kennismakingsgesprekken
De kennismakingsgesprekken zitten er
weer op. De leerkrachten ervaren dit
als hele fijne en zinvolle gesprekken,
bedankt daarvoor!

Ouders in de school
Op dit moment zijn we aan het onderzoeken op welke manier u als ouder
weer de school in kan op een verantwoorde manier.

Hallo allemaal
Ik ben Amy. Ik ben 24 jaar en sinds vorig schooljaar afgestudeerd, van
de pabo. Ik heb vorig jaar ingevallen in verschillende groepen en zal dit
jaar 3 dagen les gaan geven aan groep 7b en de andere 2 dagen gaan
ondersteunen in de het gele veld.

Beste ouders.
Mijn naam is Niels Stal en ik ben sinds dit jaar werkzaam als onderwijsondersteuner op de school van uw kind. Ik ben 23 jaar oud en kom uit Tilburg.
Voordat ik hier op Hartevelden begon heb ik de studie tot Docent Lichamelijke opvoeding gevolgd en heb deze afgerond. Dit jaar ben ik bezig met het
afronden van mijn studie aan de PABO. Komend jaar heb ik de mogelijkheid
om de leerkrachten van de groepen 5 en 6 te ondersteunen. Als u mij toevallig een keer ziet lopen bent u van harte welkom om een kort praatje te
maken of dingen te vragen. We gaan er met zijn allen een super leuk jaar
van maken, maar toch ook vooral een super leerzaam jaar!!

Hoi
Graag wil ik mezelf even kort voorstellen. Mijn naam is Demi Konings, ik ben 19 jaar oud en
woon in Tilburg. Vanaf kleins af aan wil ik heel graag juffrouw worden en daarom ben ik dit jaar
de uitdaging aangegaan. Want wie niet probeert, zal nooit zijn of haar droom waarheid zien
worden. Ik zit dus ook in mijn eerste leerjaar van de PABO. Verder ben ik een harde werker en
een echte doorzetter. Ook uitdagingen ga ik niet uit de weg, maar pak ik juist met beide handen
aan. Soms moet je namelijk even uit je comfortzone om iets super tofs neer te zetten. Het liefst
ben ik hele dagen bezig met kinderen en help ik ze graag waar nodig.
Naast dat ik het leuk vind om met kinderen bezig te zijn, hockey ik in mijn vrije tijd graag. Ik
hockey bij HC Tilburg.
Het is mooi om te zien hoeveel je leert van de kinderen, van de leraren en van de school zelf. Ik
ben er pas 2 weken, maar heb nu al zoveel geleerd. Verder ben ik heel nieuwsgierig wat er nog
te wachten staat en in hoeverre ik mezelf ontwikkel in het lesgeven.
Dit ben ik in het kort. Ik hoop dat u zo een beetje een beeld heeft kunnen schetsen over wie ik
ben en wat mijn intentie in de klas is.
En als allerlaatste….. Ik heb super veel zin in dit schooljaar!

Ouderraad
We hebben op Hartevelden een hele actieve betrokken ouderraad.
Zij organiseren van alles op school. Zij doen dit samen met een van de
leerkrachten.
De ouderraad organiseert Sint, Kerst, Koningsspelen en nog allerlei andere
activiteiten. Zij zoeken nog versterking van nieuwe ouders. Dus vindt u het
leuk om af en toe wat te organiseren op school? Meld je dan aan!
Hier ziet u een filmpje van de ouderraad.

Traktaties
U mag vanaf nu weer onverpakte traktaties uitdelen.
Het is fijn als u rekening houdt met een beetje een gezonde
traktatie en hou het klein!

Beheersingsgericht leren
Van de overheid hebben we extra geld gekregen. Dit noemen we de NPO
middelen. Deze middelen besteden we aan extra personeel. Alle groepen
krijgen ondersteuning van een extra leerkracht of van een onderwijsassistent.
Op het moment dat de onderwijsassistent in de groep is, heeft de leerkracht tijd om extra instructie te geven. We willen namelijk dat alle kinderen de doelen halen! Deze manier van werken noemen we
‘beheersingsgericht leren’. Tot nu toe zijn we hier heel tevreden over.
We blijven steeds kijken hoe we het beter kunnen doen want ook voor ons
geldt: ‘ elke dag een beetje beter’.

Kwink voor thuis

Goed onderwijs, voor jou.

Schoolfruit

Dansmarathon

In de week van 15 november krijgen we
weer schoolfruit. In de bijlage bij deze
nieuwsbrief vindt u meer informatie.

Juf Diana doet samen met Marcel van Gaal mee
aan een TV– programma.
Zij zullen vanaf donderdag te zien zijn bij de dansmarathon! Van 14 t/m 16 oktober op SBS 6. Gaan
ze het volhouden om 50 uur te dansen?
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Weer naar school

