Nieuwsbrief 13 – Maandag 7 maart 2022
In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen:
-bijzonder bezoek!
-uitnodiging Schoolgesprek
-Try Out Cultuur
-veldvoetbaltoernooi meivakantie

Uitnodiging Schoolgesprek
Vanmorgen heeft u een mailtje van
Schoolgesprek ontvangen (let op, dit kan ook
in uw spambox terecht komen). Hiermee kunt
u zich inschrijven voor de voortgangsgesprekken.
Deze gesprekken zijn tussen 15.00 en 16.00
uur mét uw kind op school. Omdat deze
gesprekken langer duren dan de oude ’10
minuten gesprekken’ zijn leerkrachten hier
langer mee bezig. We nemen er dan ook twee
weken de tijd voor.
In dit gesprek vertelt uw kind hoe het met
hem/ haar op school gaat, wat er goed gaat
en waar het de komende tijd aan wil gaan
werken. Na dit gesprek hopen we dat u trots
bent op uw kind en geïnformeerd over zijn/
haar ontwikkeling.
Try Out Cultuur
Elk jaar rond februari organiseert de
gemeente Tilburg het project Try Out Cultuur
op alle basisscholen in Tilburg. Als gevolg van
Corona en de coronamaatregelen starten zij
dit jaar later met dit project.

Bijzonder bezoek!
Komende woensdag 9 maart krijgen we op
Harten4 bijzonder bezoek! Onze
burgemeester, dhr. Theo Weterings komt
langs!
Hij komt genieten van de ‘proeverij Harten4’.
In elke groep komt hij even binnen en is er
iets voor hem te doen of te zien. Een aantal
kinderen zal hem begeleiden en vertellen wat
hij allemaal ziet. Hij ontvangt een
‘ambtsketting’ van de kleuters, krijgt een
presentatie van het thema, met proefjes,
heeft aandacht voor onze 7 Hartelijkheden, er
is een ‘meet & greet’ en bezoekt ons
schoolplein. Kortom, we laten hem zien hoe
mooi onze school is en wat we er allemaal
doen!

De planning van Try Out Cultuur 2022 is een
aantal weken verschoven en ziet er nu als
volgt uit:
Week 12 (21 t/m 25 mrt): De cultuurboekjes
worden afgeleverd op alle basisscholen en
uitgedeeld.
Week 13 Woe 30 maart Kick off: Kinderen
kunnen aanmelden voor 1 of meer
activiteiten.
Week 14 (4 april): Cultuuraanbieders starten
met aanbod (t/m 21 augustus 2022)
Zodra de boekjes binnen zijn, krijgt uw
kind(eren) er eentje mee naar huis.

Veldvoetbaltoernooi
Beste ouder(s),
In de meivakantie vindt het Vakantietoernooi
Veldvoetbal plaats voor kinderen van de
basisscholen in de gemeente Tilburg. Het
toernooi wordt georganiseerd door de
Gemeente Tilburg in samenwerking met de
voetbalverenigingen OVC’26, SC ’t Zand en VV
Zigo.
Ook de kinderen van Harten4 zijn welkom om
mee te doen aan dit toernooi! Het toernooi is
voor kinderen van groep 3 t/m 8.
Het toernooi vindt
plaats op dinsdag 3
en woensdag 4 mei
(meivakantie). Een
team wordt op één
van deze dagen
ingedeeld.
Zodra het
wedstrijdschema
bekend is, laten we dit aan de deelnemende
kinderen en ouders weten (dit zal rond week
13 (eind maart) zijn).
Vandaag hebben alle kinderen (groep 3 t/m 8)
een uitnodiging met invulstrookje mee
gekregen.
Deelname aan het toernooi is 4 euro per
persoon. In de uitnodiging staat meer
informatie over de opzet van het toernooi.
U kunt uw kind deze week opgeven. Doe dit
uiterlijk komende vrijdag 11 maart. Graag
het invulstrookje met de 4 euro in een
envelop inleveren bij de eigen leerkracht.
Later hoort u in welk team uw kind is
ingedeeld en wie de begeleider van dat team
is.
Wij hebben er al zin in, uw kind hopelijk ook!
Groetjes, Bart Lonterman en Bas de Blaeij

Aanwezigheid administratie, intern
begeleider en directie
Administratie juf Jeanine: di 8:30 – 15:30,
woe: 8:30 – 13:00 en do: 8:30 – 12:30 uur
Intern begeleider (IB) Juf Mariska: di-do-vrij
Directie juf Emmy: di-woe-do-vrij

