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Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 
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Broertjes-zusjes 
Heeft u thuis een peuter rondlopen die geboren is in 

2018? Dan mag u die al aanmelden op school.  

We kunnen een inschrijfformulier meegeven of u kunt 

er een van de site downloaden.  



Gelukkig nieuwjaar  
Namens het gehele team van Obs Hartevel-

den een gezond en leerzaam 2022 toege-

wenst.  

 

We zijn weer open! 
Natuurlijk is het coronavirus nog niet weg en we zullen ons nog een tijd aan allerlei 

regels moeten houden. We proberen steeds met elkaar te kijken naar wat er 

allemaal wél kan.  Vanaf deze week gelden voorlopig dezelfde regels als voor de verlengde kerst-

vakantie.  

De ventilatie bij ons op school is goed in orde.  Soms zetten we een extra raam open en kan het 

fris zijn. Sommige kinderen hebben het nooit koud, maar heeft uw kind het snel koud, geef dan 

sjaal mee of een extra trui of vest.  

Sociaal emotioneel 
Met behulp van de methode kwink gaan we de na de kerstvakantie weer werken aan nieuwe 

lessen. Er wordt vooral aandacht besteed aan de groep, persoonlijke kwaliteiten en kwaliteiten 

van de ander. Wilt u thuis ook extra aandacht besteden de sociaal  emotionele ontwikkeling? 

Hieronder vindt u de koelkastposter die hoort bij deze periode. 

Klik hier voor de koelkastposter. 

Nieuwe richtlijnen  
Vanavond horen we de nieuwe richtlijnen.  

We zullen u zo spoedig mogelijk laten weten wat dit voor u 

en uw kind(eren) betekent.  

Zowel voor de groepen die nu in quarantaine zitten als de  

nieuwe regels communiceren we zo spoedig mogelijk.   

https://www.kwinkopschool.nl/fileadmin/files/Kwink/downloads/Kwink_Koelkastposter-2021-2022_nr2.pdf


Wat goed is voor een kind om te horen 
* Fouten maken mag 

* Ik ben trots op je 

* We gaan ervoor 

* Probeer het nog eens  

* Ik vertrouw je  

* Ik geloof in je  

* Huil maar  

* Wat denk jij?   

* Ik ben hier  
* Het spijt me  

Cito 
De komende weken zullen er weer cito-

toetsen afgenomen worden. Citotoetsen 

zijn landelijke toetsen. Een citotoets is 

een momentopname. We zien de kin-

deren iedere dag, zij laten iedere dag zien 

wat ze kunnen. Een citotoets is als het 

goed een bevestiging hiervan.  

Goed onderwijs, voor jou. 

Luizen pluizen 
We willen u vragen om uw kind zo nu en dan te con-

troleren op hoofdluis. In het filmpje in deze link kunt u zien 

hoe u dat kunt doen. Zo voorkomen we we een luizenuit-

braak op school.  

Bedankt vast!  

Hoofdluis - GGD Hart voor Brabant (ggdhvb.nl)  

 

https://www.ggdhvb.nl/professional/scholen-en-kinderopvang/hoofdluis/


Honden op het plein  
Op Hartevelden zijn we dol op honden! Echter 

willen we u vragen om buiten het schoolplein te 

wachten als u uw hond meneemt. Sommige 

kinderen zijn erg bang voor honden en kunnen 

schrikken of in paniek raken, dat willen we 

voorkomen.  

Dus heft u een hond, groot of klein, aan de riem 

en buiten het plein. Dank daarvoor! 

 

Ouderbijdrage 
U krijgt een dezer dagen een herinnering mee 

voor het betalen van de ouderbijdrage. Zit uw 

kind net op school, dan krijgt u komende week 

meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage 

en de overblijfkosten.  

 

31 
jan.  

24 
feb.  

25 
feb.  

 

Start toetsweek 
Misschien Carnaval op 

school?  

Vrij  


