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1. Formatie volgend schooljaar
Vanochtend heeft u via Digiduif de informatie
over de groepsbezetting van volgend
schooljaar ontvangen. De groepslijsten van de
groepen ontvangt u hopelijk volgende week
van ons.
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5. Notulen MR
De notulen van de laatste MR zijn ook als
bijlage bijgevoegd bij deze nieuwsbrief.
6. Milo: de wetenschapsrover
Afgelopen maandag heeft heel groep 8 kennis
gemaakt met Lego Education. Zoals op de foto
te zien is, zijn zij druk bezig geweest met het
bouwen en programmeren van Milo. De
kinderen hebben ter voorbereiding op het
project nagedacht over de volgende vraag:
Wat kunnen ingenieurs en wetenschappers
doen en gebruiken om op lastig te bereiken
plaatsen te komen?
De kinderen waren erg enthousiast!

2. Ouderportaal
In de bijlage bij deze nieuwsbrief informatie
over het openstellen van het ouderportaal van
ons leerling administratie systeem ParnasSys.
U ontvangt hiervan volgende week een e-mail
op het bij ons bekende mailadres.
3. Doorschuifmiddag dinsdag 3 juli
De doorschuifmiddag zal dit jaar plaatsvinden
op dinsdag 3 juli. Deze middag gaan de
kinderen een kijkje nemen in hun nieuwe
groep van volgend schooljaar. De kinderen
gaan om 13.15 uur naar de klas waar ze
volgend jaar in les krijgen. De middag vindt
plaats in de groep waar deze nu is. De interne
verhuizing vindt later plaats.
4. Rapportmappen naar school
Vrijdag 22 juni gaan de rapporten weer mee
naar huis. Wilt u de rapportmap van uw
kind(eren) inleveren bij de leerkracht?

7. Oud Papier ophalen
De stichting Oud Papier Actie (OPA) Houten
haalt iedere zaterdag met allemaal vrijwilligers
de blauwe kliko’s met oud papier op. Het geld
dat daarmee verzameld wordt, komt geheel
ten goede aan de deelnemende scholen en
kerkgenootschappen in Houten. Ook de Van
Harte School doet hieraan mee. Op de derde

en vierde zaterdag van de maand lopen stoere
vaders en moeders mee achter de
ophaalwagen. Het ophalen van oud papier
levert de school jaarlijks ongeveer 5000 euro
op. Dit geld wordt besteed aan diverse
activiteiten en materialen. Denk hierbij aan
het schoolreisje, vieringen, sportdag,
avondvierdaagse, kamp groep 8 en de
bibliotheek op school. Wij zijn heel blij met
alle vrijwilligers die op de zaterdagen het oud
papier ophalen!

9. Groep 3 kijkt naar de lucht

In groep 3 hebben we een nieuwe methode
voor godsdienst/levensbeschouwing
uitgeprobeerd: Hemel en aarde.
Het onderwerp was ‘lucht’. Buiten zijn we met
de groep naar de lucht gaan kijken. Welke
kleuren zie je? Hoe hoog is de lucht? En wat is
er achter de lucht?
Kan je de lucht voelen? De kinderen kwamen
tot de conclusie dat lucht er altijd is, overal
om ons heen.

8. Houtens spektakel
Groep 7B was donderdagmiddag, na een
heerlijke lunch, op het Houtens. Daar mochten
zij komen kijken naar een try-outvoorstelling
van leerlingen en docenten. Er werd rond het
thema “scheiding” gezongen, toneel gespeeld,
gedanst en muziek gemaakt. Wat een talent
en wat hebben we genoten!

Iedere dag ademen we lucht in, dat gaat
vanzelf. Met onze ogen dicht en onze hand op
de buik hebben we gevoeld hoe die lucht naar
binnen stroomt en weer rustig ons lichaam
verlaat. Na een minuut oefenen was de groep
helemaal rustig geworden. Voor de meesten
was het een fijne oefening!
In de klas bekeken we nog wat foto’s van
luchten. De lucht kent vele kleuren! Daarna
gingen de kinderen aan de slag met wasco om
de lucht te tekenen die zij het meest aansprak.
Een aantal van de resultaten ziet u in de foto’s
hierbij.

