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Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 
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Schoolfruit van deze week 



De afgelopen periode 
De afgelopen maanden zijn lastig geweest voor u als ouder 

en voor onze school. Met momenten waren er 11 medewer-

kers niet op school en was er geen vervanger te vinden. We 

hebben helaas in de maand voor de vakantie 7 keer een 

groep naar huis moeten sturen. 

 

Daarnaast blijkt het uit onderzoek dat het geven van hybri-

de onderwijs (zowel kinderen in de klas als kinderen thuis 

onderwijs geven) niet effectief is. 

We hebben veel van ons personeel gevraagd, iedere keer 

weer flexibel zijn, ruilen van groep, andere werkzaamheden 

doen. En we hebben veel van u als ouder of verzorger ge-

vraagd. 

 

Bij deze wil ik alle medewerkers van Hartevelden bedanken 

voor hun flexibiliteit en inzet en alle ouders voor de steun 

die we hebben ontvangen en de flexibiliteit als er een groep 

thuis zat! En de kinderen hebben het fantastisch gedaan. 

Soms vinden ze het heerlijk om een dag thuis te zijn maar 

uiteindelijk willen alle kinderen naar school om te leren en 

vrienden en vriendinnen te ontmoeten. 

We hopen nu een rustigere fase in te gaan waarbij we weer 

volop samen kunnen bouwen aan goed onderwijs voor onze 

kinderen. 

 

Op 28 maart zullen we wat versoepelingen doorvoeren en 

kunt u als ouder weer wat meer de school in. Hierover ont-

vangt u bericht in de week daarvoor. 

Dank allemaal ik voel me trots om hier te mogen werken! 

Jette Oonk 

Extra vakantieweken volgend schooljaar: 

-27 februari  t/m 7 maart 2023 

-12 t/m 16 juni 2023   

Op zaterdag 26 maart is het open dag op onze school. Deze dag 

is bedoeld voor peuters en hun ouders!  

Welkom tussen 9.30uur tot 13.00uur 



Nationaal cohorten onderzoek 
Onze scholen gaan de resultaten van de taal- en reken-

toetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statis-

tiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden 

voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leer-

lingen. Voor meer informatie hierover bekijk de bijlage 

bij deze nieuwsbrief. Mocht u als ouder bezwaar hebben 

tegen het delen van informatie over u zoon/dochter dan 

staat in de laatste alinea van de brief hoe u dit kunt aan 

kunt geven. Wij zorgen er dan voor dat de gegevens van 

uw kind niet worden gedeeld met het CBS. 

Goed onderwijs, voor jou. 

Cultuurbende 
Na schooltijd worden er voor kinderen van onze school 

culture activiteiten georgani-

seerd. Er komt steeds een an-

dere kunstdicipline aan bod: 

dans, muziek, drama, fotogra-

fie, beeldende kunst, 

zang….van alles! De lessen du-

ren 4 weken en deelname is 

gratis. De kinderen blijven en 

op school en kunnen na afloop 

van de les worden opgehaald. Voor meer informatie 

verwijzen wij u naar de bijlage van deze nieuwsbrief. 

14 
mrt 

Deze week zijn de 

rapportgesprekken. 

26 
mrt 

Open dag. 

15 
apr 

Leerlingen om 

12.00uur vrij. 

20 en 21 
     apr 

 

2e Paasdag 

Leerlingen zijn vrij. 

18  
apr 

 

Eindtoets groepen 8 

Op zaterdag 26 maart is het open dag op onze school.  

Deze dag is bedoeld voor peuters en hun ouders! Welkom tussen 9.30uur tot 13.00uur 


