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Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 

2 

Beslisboom  
Soms is het echt heel lastig om te 

beoordelen, mag mijn kind nu wel of 

niet naar school?  

in de bijlage ziet u een beslisboom 

voor kinderen van groep 1/2 en een 

voor groep 3 t/m 8. Er zijn veel kin-

deren die thuis zijn omdat het ver-

koudheidsseizoen nu eenmaal begon-

nen is. Deze week ontvangt u extra 

informatie over ‘wat te doen als uw 

kind thuis is’.  

Brief GGD 
Verschillende groepen hebben al een 

GGD brief mee naar huis gekregen (bij 

meer dan drie zieken in een klas). De GGD 

heeft de regels aangepast. U krijgt vanaf 

nu niet standaard meer een GGD brief 

van ons mee. Behalve als dat noodzakelijk 

is. Wij blijven wél melden als er meer dan 

drie zieken zijn in een groep.  

Alle kinderen die tot nu toe zijn getest, 

zijn negatief. Dat is goed nieuws.  

Blijf gezond! 



 

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

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

Star Class op Hartevelden        

Op 11 september hebben alle kinderen van groep 3 tot en met 8 gekeken en actief 
meegedaan aan de promotieshows van Star Class.   
 
Dit schooljaar biedt Star Class een theaterprogramma van 6 lessen aan op school. 
De cursus is bestemd voor kinderen uit groep 3 tot t/m 8. De kinderen gaan aan de 
slag gaan met verschillende boeiende facetten van acteren en theater. 
 
Onze serie van 6 lessen vormt een mooie afgeronde eerste kennismaking met thea-
ter en wordt verzorgd door een theatraal en pedagogisch goed onderlegde theater-
docent.  
 
Kinderen leren hoe theatrale technieken hen meer zelfvertrouwen geven, hoe zij 
zichzelf kunnen presenteren en tevens wordt het creatief denken gestimuleerd. De 
lessenreeks is gestructureerd opgezet en sluit naadloos aan bij de belevingswereld 
van de kinderen. In de lessen worden zij uitgedaagd en gemotiveerd om in een vei-
lige omgeving en op eigen niveau het beste van zichzelf te laten zien. 
 
Hieronder treft u de data en tijden aan voor dit traject : 
 
Data  
29 september, 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober, 3 november, 10 november  
Tijden  
14:45 tot 15:45 (kinderen worden vanaf 14:30 opgevangen)  
Kosten  
€ 62,50  
 
De kinderen worden direct na de reguliere lestijd opgevangen door onze Star Class 
docent. De lessen starten een kwartier na schooltijd en duren iedere keer een uur.  
 
Voor meer info kunt u altijd bellen met 040-2572410 of mailen 
naar info@enthousiasment.nl. Indien u uw kind in wil schrijven dan ook graag even 
mailen naar info@enthousiasment.nl.  U ontvangt dan van ons per ommegaande 
een inschrijvingsmail. Inmiddels heeft uw kind ook de papieren flyer van ons op 
school meegekregen. U kunt deze ook gebruiken voor de inschrijving door het 
strookje uit de flyer in te vullen, te fotograferen en terug te mailen. U mag het 
strookje ook per post sturen naar : 
 
Enthousiasment  
Hulst 11  
5662 TC Geldrop  

Informatieavond/video 
Vorige week zou de informatieavond video uw kant op komen. Het 

monteren van de video's (dat door meneer Hervé gedaan wordt) kost 

wat meer tijd dan gedacht. De video komt aan het einde van deze week 

uw kant op. Excuses voor de vertraging. We hopen dat alle ouders en 

verzorgers de video van de groep van hun zoon/dochter bekijken! 
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Daarnaast vinden wij het als school van belang een bijdrage te leveren aan een fijn leefklimaat. 
Door de vele tegels kan het water nu moeilijk wegstromen. Ook is er weinig koelte doordat er 
weinig groen is. Daar willen we verandering in brengen. Daarnaast vinden we het belangrijk om 
de omgeving zo rijk mogelijk te maken en kinderen te laten genieten van wat de natuur ons te 
bieden heeft.  
 
Afgelopen schooljaar heeft de kinderraad een plan met ons gemaakt. Dat is uitgewerkt in een 

ontwerp. Ook is er subsidie aangevraagd en heeft de school zelf een aardige duit in het zakje 

gedaan. Het aanleggen van een groen schoolplein is heel kostbaar. We kunnen daarom vrijwil-

ligers heel goed gebruiken. We hebben hulp nodig o.a. voor het weghalen van tegels, het ma-

ken van een stenen bank eventueel samen met groep 7 en 8, en het verplaatsen van zand. Dit 

gaan we waarschijnlijk doen rond de herfstvakantie. Wie wil een steentje bijdragen? U hulp 

wordt zeer gewaardeerd. Voor informatie graag een mail naar: 

juul.vangeelen@opmaatgroep.com 

Groen schoolplein 

Sinds afgelopen schooljaar huist OBS 
Hartevelden in een geheel gerenoveerde 
school. Kinderen willen we hiermee een 
veilige en fijne plek bieden. Dit schooljaar 
is het schoolplein aan de beurt!  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat op een uitda-
gend schoolplein het sociale leefklimaat 
aanzienlijk verbeterd, dat kinderen meer 
samen gaan spelen en tot intensiever spel 
komen. We verwachten dat kinderen zich 
veiliger gaan voelen doordat er meer plek-
jes gecreëerd worden om ergens rustig te 
kunnen spelen.  

Wereld Oriëntatie groep 6 
Door: Jayden uit groep 6B 

Faqta. We werken twee keer in de week aan faqta, dat doen we met de laptops en in tweetallen. We beant-
woorden dan vragen en we kijken filmpjes. Als we klaar zijn mogen we in een boekje de opdrachten maken. 
Bijvoorbeeld je kijkt filmpjes en je krijgt de vragen terug in je boekjes. Deze weken hebben we het over de Gou-
den Eeuw.  

Elke ochtend een goede start 

Iedere ochtend als de kinderen binnen komen starten we met 

lezen. Dit noemen we LIST lezen. Lezen vergroot je woorden-

schat! 

Heel de wereld bestaat uit taal. Hoe eerder je kunt lezen hoe 

sneller je de wereld kunt leren kennen.  

mailto:juul.vangeelen@opmaatgroep.com


Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg-Noord 

(Jeugdtandverzorging Tilburg) is een tandartspraktijk speciaal 

voor kinderen 

De voordelen voor schoolgaande kinderen: 

- Als extra service halen we kinderen op van school en brengen ze 

terug na de behandeling. 

- Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen, we werken 

volgens de Gewoon Gaaf methode. 

- Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en eet momenten be-

tekenen voor je tanden. 

- Wij sturen u na de behandeling een kort verslag. 

- Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft dan be-

spreken we dat met u. 

- De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vanuit de 

basisverzekering vergoed. Voor deze kosten geldt geen eigen risi-

co. Kosten voor een beugel en kroon- en brugwerk vallen niet on-

der de basisverzekering. 

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij de jeugdtand-

verzorging? 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u onze website bezoeken 

www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl of contact met ons opnemen: 

013-5430533.  

Wij laten u graag de praktijk zien en beantwoorden al uw vragen!                          

Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg – Noord   

Monteverdistraat 69 

5049 EV Tilburg 

Telefoon: 013-5430533 

E-mail: tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl 

        Volg ons op Jeugdtandverzorging_Tilburg voor alle ins en outs 

Samenwerkende Tandartsen Junior is een instelling voor Jeugd-

tandverzorging 

http://www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl
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Start herfstvakantie In deze week kennis-

makingsgesprekken. 
Studiedag. De 

leerlingen zijn vrij. 

Start kinder-

boekenweek. 

Studiedag. De leer-

lingen zijn vrij 


