
September 2020 

Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 
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Kennismakingsge-
sprekken 
U bent als ouder weer van harte wel-

kom op school voor de kennisma-

kingsgesprekken. Deze vinden plaats 

in de week van 14 september (groep 3 

t/m 8). U krijgt via de mail meer infor-

matie. Mocht u het fijn vinden om de 

gesprekken digitaal te houden dan is 

dat natuurlijk ook mogelijk.  

Informatieavond 
We hebben ervoor gekozen om de infor-

matieavond door middel van filmpjes te 

houden. De leerkrachten zijn deze week 

al druk bezig om leuke maar vooral inte-

ressante films te maken. Mocht u nav 

deze films vragen hebben, schroom dan 

niet om een afspraak te maken, mailen of 

bellen. Meer info volgt. De film is in de 

week   7 september beschikbaar.  We 

sturen u twee linkjes.  



Bijeenkomsten ‘scheiden... en de 

kinderen dan?’ 
Vrijdag 11 september is de landelijke Dag van de Scheiding. In dat 

kader nodigt Alsjeuitelkaargaat.nl ouders, opa's, oma's en andere 

belangrijke personen in het en 2 verschillende locaties is er de ge-

legenheid om deze bijeenkomst bij te wonennetwerk van kinderen 

uit voor deze thema-bijeenkomst: Scheiden... en de kinderen dan? 

Op 3 verschillende data . 
Via de website https://www.online-facilities.nl/als-je-uit-elkaar-

gaat/ kun je je opgeven voor een datum naar keuze. 

Waar gaan we dit jaar op school 
We willen dat kinderen allemaal zo veel mogelijk kansen krijgen in het 

onderwijs. Als de basis voor ieder kind sterk is, heeft elk kind de moge-

lijkheid om in de toekomst een beroep te kiezen wat bij hem of haar 

past. We besteden daarom in de ochtend veel tijd aan taal, lezen, begrij-

pend lezen en rekenen.  

Daarnaast willen we dat kinderen leren over hun omgeving, die steeds 

groter wordt en de wereld. Muziek, handvaardigheid en gym wordt bij 

ons verzorgd door topleerkrachten en daar zijn we trots op!  

Wij zijn kinderen, ouders en medewerkers  van Hartevelden die zorgen 

voor elkaar. We willen samen een fijne schooltijd doormaken en dat 

doen we met elkaar! 

Thuis luizen pluizen 
We kiezen er op school voor om even geen luizenpluis te doen. We wil-

len u vragen om dat thuis te doen.  

Hieronder ziet u een link naar een filmpje.  

https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo 

 

https://www.online-facilities.nl/als-je-uit-elkaar-gaat/
https://www.online-facilities.nl/als-je-uit-elkaar-gaat/
https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo


Gevonden voorwerpen 
Gedurende vorig schooljaar zijn er weer spullen 
verzameld bij de gevonden voorwerpen. Meneer 
Joost van Boxtel heeft deze uitgestald naast zijn 
kantoortje. Bent u iets kwijt? Laat uw zoon/
dochter even langs meneer Joost lopen.  

Goed onderwijs, voor jou. 

1,5 meter  
Over het algemeen gaat het goed met de 1,5 

meter. Blijf elkaar de ruimte geven op het 

schoolplein. We hebben ruimte genoeg dus dat 

moet lukken! 

We hebben een aantal keer de vraag gekregen of 

kinderen via andere ingangen naar binnen of 

naar buiten mogen. Dat mag op zich wel. het 

gaat erom dat ouders zo veel mogelijk verspreid 

staan. De kinderen mogen weer door heel de 

school lopen.  

Invallers 

In het protocol hebben we opgenomen dat onze 

grootste zorg ligt bij het vinden van vervangers.  

Wanneer leerkrachten met klachten thuis zitten 

moeten zij, net als iedereen wachten om te kunnen 

testen en wachten op de uitslag. Misschien heeft u 

zelf al ervaren dat dit soms lang duurt. In die tijd 

kan een leerkracht niet voor de klas staan. Wel kan 

de leerkracht vanuit thuis onderwijs geven (groep 5 

t/m 8 in teams). Voor de andere groepen is dat las-

tiger, wij doen ons uiterste best om ook dan onder-

wijs te verzorgen.  

Voor alsnog hopen we dat we het goed kunnen op-

lossen! 
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In deze week informa-

tieavond digitaal. 
In deze week kennis-

makingsgesprekken. 

Studiedag. De leer-

lingen zijn vrij. 
Start kinderboeken-

week. 

Studiedag. De leer-

lingen zijn vrij 


