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Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 
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Cultuur na schooltijd! 
Op school willen we elke dag goed onderwijs verzor-

gen. Naast rekenen, lezen, taal wordt er ook muziek, 

handvaardigheid en gym door een vakdocent gegeven. 

Om voor iedereen een mooi creatief en cultureel aan-

bod te bieden, zal er na schooltijd ook  een aanbod 

zijn. Zoals dans en toneel. De lessen zijn gratis! En 

worden verzorgd bij ons op school door professionals! 

Lees de bijlage bij deze nieuwsbrief en schrijf uw kind 

in! 



Vakantierooster 2022-2023  
Hier ziet u vast hoe de vakanties vallen in het volgende schooljaar. Omdat onze kinderen elke dag 

tot  14.30 uur naar school gaan, hebben de kinderen ook nog twee losse weken vakantie en een 

aantal losse dagen. Deze volgen zo spoedig mogelijk. Deze dagen gaan in overleg met de Mede-

zeggenschapsraad (MR) 

 

Open dag 26 maart  
Op 26 maart vindt er een open scholen route plaats in de wijk. Heeft u 

een peuter of kent u ouders met een peuter? Iedereen is van harte 

welkom tussen 9.30 en 12.30 uur.  

CARNAVAL 

Op donderdag 24 februari zal er op school, in de klas, Carnaval gevierd worden! De 
kinderen mogen die dag verkleed naar school komen! We gaan er een gezellige dag 
van maken! Helaas is het nog niet mogelijk om met de gehele school er een mooi 
feest van te maken vanwege de richtlijnen vanuit het RIVM. Maar vanuit de werk-
groep Carnaval (BOV) zijn er genoeg leuke ideetjes gekomen om er in de klas toch 
een gezellig feest van te kunnen maken! De BOV zorgt ervoor dat de kinderen die 
dag een lekkere versnapering en wat te drinken krijgen.  Na deze gezellige dag kan 
de voorjaarsvakantie beginnen. Alaaf!  



Leuke uitspraken   
Als team hebben we veel lol met elkaar. Ook omdat kinderen de meest geweldige 

uitspraken hebben. We zullen deze uitspraken wat vaker met u delen.  

Onderstaande situatie speelt zich af op het rode veld.  

Kind: ‘Ik heb dit weekend mijn eerste voetbal 

            wedstrijd’ 

Leerkracht: ‘O dat is leuk. Bij ‘t Zand?  

Kind: ‘Neeee een wedstrijd op écht gras!!’ 
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Wat doen de 

leerkrachten op een 

studiedag?  
Op Hartevelden willen we het elke dag een 

beetje beter doen. Dit vragen we van onze 

kinderen maar ook van onszelf. Soms doen we 

kennis op over hoe je het beste kunt leren en 

op 25 februari gaan we het hebben over 

werken vanuit doelen. Nu volgen we vaak de 

methode (die ook goed is) maar we gaan nog 

beter kijken naar wat écht belangrijk is. Dan 

gaan we ervoor zorgen dat de belangrijke 

dingen bij de kinderen in het lange termijn 

geheugen wordt opgeslagen. Wanneer je 

nieuwe informatie krijgt hang je het op aan 

informatie die je al kent. Dan ga je het 

oefenen. Dan ga je het na een week weer 

oefenen en na een maand weer. Uiteindelijk 

komt de nieuwe informatie in je lange termijn 

geheugen en kun je het gebruiken als je het 

nodig hebt! Wil je er meer over weten? Vraag 

het de leerkracht! 


