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Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 
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Schoolfruit 
Vanaf volgende week krijgen de kin-

deren op woensdag, donderdag en 

vrijdag schoolfruit. Wilt u weten welk 

fruit er op school komt? Dan kunt u 

zich aanmelden voor een nieuwsbrief 

via deze link. (leverancier: Olympic 

fruit) 

Parkeren 
Van buurtbewoners aan de Gendrin-

genlaan kwam een klacht binnen over 

het parkeren. Parkeer uw auto niet 

dubbel, laat daar geen kinderen uit-

stappen, ook niet als u aan de late 

kant bent. Dit zorgt namelijk voor 

onveilige situaties.   

Parkeren in de vakken of uw kind 

afzetten aan de Glimmenstraat, daar 

is de ‘kiss and ride’ zone.   

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


Medezeggenschap = samen een beetje baas zijn 

Vanwege einde schooltijd van leden van de MR zijn we op zoek naar 2 nieuwe, enthousiaste 
OUDERS om toe te voegen aan onze MR commissie.  

Medezeggenschap betekent dat je samen met anderen inspraak hebt op schoolzaken en dat 
je daarom ook samen beslissingen mag nemen. In het geval van onze school komt het erop 
neer dat niet de schoolleiding in zijn uppie alle beslissingen neemt, maar dat ouders en do-
centen meepraten en denken. We vergaderen ongeveer 1 x per 6 weken samen met de di-
rectie van de school. 

Als je interesse hebt om de MR te versterken, kun je, voor 17-11-
2021, een mailtje sturen aan  m.v.gaal@kpnmail.nl 

Mochten er meerdere aanmeldingen zijn dan volgt er een verkie-
zing onder de alle ouders. 
Voor meer info over de MR kunt u zich ook via dit mailadres rich-
ten aan de MR commissie. 
 
Met vriendelijke groet, 

Corona maatregelen op school 

Voor het basisonderwijs zijn geen extra maatregelen gekomen. We merken 

wel dat de besmettingen op school onder leerlingen ook toeneemt.  We 

vragen u alert te zijn bij klachten die horen bij het virus. Wanneer er een 

leerling uit de klas van uw kind positief getest is, krijgt u (wanneer het gaat 

om de eerste besmetting) altijd bericht van school. We hebben voortdurend 

contact met de GGD om af te spreken wat we als school moeten doen. 

Heeft u vragen over het virus, bel dan de GGD, heeft u vragen over het on-

derwijs, vraag het aan de leerkracht van uw kind. Heeft u andere vragen dan 

kunt u terecht bij onze directeur Jette Oonk.   

Voorleeswedstrijd 

In de komende periode wordt er voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een voorleeswed-
strijd georganiseerd. Ieder kind mag meedoen. 
De voorrondes worden in de eigen klas gehouden. De kinderen mogen zelf een boek kiezen, dit 
kort samenvatten en 5 minuten voorlezen. In groep 3 mogen de kinderen ook vertellen. Uit de 
groepen 3 en 4 wordt 1 winnaar gekozen, uit de groepen 5 en 6 wordt 1 winnaar gekozen en uit 
de groepen 7 en 8 wordt ook 1 winnaar gekozen. De winnaar van groep 7 en 8 mag onze school 
vertegenwoordigen bij de voorrondes voor 'De Nationale Voorleeswedstrijd' later in het school-
jaar.  
We wensen alle kinderen veel plezier! 

mailto:m.v.gaal@kpnmail.nl
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Kijkochtend 

Kijkochtend  
Op 25 november hebben we op OBS Hartevelden 

een kijkochtend. Dit bekent dat peuters en hun 

ouders of verzorgers welkom zijn bij ons op school.  

De kijkochtend is van 9.00-12.00uur.  

Heeft u zelf een peuter of kent u iemand met een 

peuter? Nodig ze uit bij ons op school.  

Hier ziet u nog een leuk filmpje;  

 

https://www.instagram.com/p/CV5SA8vq4VD/?utm_medium=copy_link

