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In deze nieuwsbrief: 

- Schoolkalender 

- Studiedagen 

- Accounts rekentuin en taalzee 

- Algemene verordening 

gegevensbescherming 

- Fruit –en groente dag 

- Studiedag morgen 31 augustus 

- Stiltehoek 

- Overblijven  

- Schoolfotograaf 

- En meer…. 

 

1. We zijn weer begonnen! 

We zijn weer begonnen! Deze week hebben 

de kinderen kennisgemaakt met hun nieuwe 

leerkracht en eventueel ook hun nieuwe 

klasgenootjes. De kinderen hebben afspraken 

gemaakt met elkaar, zijn wegwijs gemaakt in 

de groepen en hebben ook al hard gewerkt. 

Met ook nog eens splinternieuwe digiborden 

in de klassen hebben wij een goede start 

gehad met elkaar! 

2. Studiedagen 

Morgen is er een stichtingsstudiedag van 

Fectio en zijn de kinderen vrij van school. Een 

overzicht van de vakanties en studiedagen is 

te vinden op onze website 

www.vanharteschool.nl  

3. Schoolkalender 

De schoolkalender komt woensdag 5 

september met de kinderen mee naar huis. De 

data op deze kalender worden aankomende 

week ook in Digiduif gezet. 

4. Algemene verordening 

gegevensbescherming 

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving 

rondom de AVG van kracht. Het is hierbij voor 

ons als school van belang om aan u 

toestemming te vragen voor het gebruik van 

bijzondere persoonsgegevens van u en uw 

kinderen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief 

vindt u een toestemmingsformulier hiervoor. 

De kinderen krijgen dit formulier ook op 

papier mee naar huis. Wilt u dit formulier 

volledig invullen en weer inleveren bij de 

leerkracht? Dit graag vóór vrijdag 7 september 

in verband met de toestemming voor de 

schoolfotograaf. Wij vragen u om dit formulier 

voor elk kind apart in te vullen. Als u vragen 

heeft over deze formulieren dan kunt u 

terecht bij Martijn van Kooten, 

martijn.vankooten@vanharteschool.nl.  

 

5. Schoolfotograaf 

Maandag 10 en dinsdag 11 september worden 

de schoolfoto’s gemaakt. De ene dag de 

portretfoto’s en de andere dag de 

groepsfoto’s. We wachten even het weer af 

op welke dag we de groepsfoto’s gaan doen! 

We laten dit u volgende week weten. 

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om 

foto’s te laten maken met broertjes/zusjes die 

(nog) NIET op school zitten. U kunt zich 

hiervoor aanmelden door u in te schrijven op 

formulieren die vanaf aanstaande maandag bij 

de speelzaal voor groep 1-2 hangen. Deze 

foto’s worden vóór schooltijd genomen op 

dinsdag 11 september. Als u vragen heeft dan 

kunt u hiervoor terecht bij Wendy Velders tel: 

06-24574633 e-mail: 

Wendy_velders@hotmail.com 
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6. Rekentuin, Taalzee en Words en birds 

In de bijlage vindt u een schrijven omtrent de 

accounts voor Rekentuin, Taalzee en Words 

en Birds voor komend schooljaar. 

7. Fruit -en groente dag! 

Op de maandag, dinsdag en woensdag is het 

fruit- en groente dag op de Van Harte School. 

Op deze dagen graag fruit en/of 

komkommer/tomaatjes meegeven als 

tussendoortje om 10.00 uur.  

8. Fectio-studiedag 31 augustus 

Het team van de Van Harte School heeft 

morgen een studiedag met alle collega’s van 

Fectio. Hier zal o.a. de nieuwe visie 

gepresenteerd worden van onze 

scholenstichting Fectio: Fectio geeft ruimte! 

We zullen starten met een lezing van Claire 

Boonstra: Hoe ziet het onderwijs eruit in 

2025? Daarna zijn er diverse workshops en 

aan het eind van de dag is er een 

verwenmarkt voor alle medewerkers dit in het 

kader van het 12 ½ jarig bestaan van onze 

stichting. We maken er een inspirerende dag 

van met elkaar.  

9. Stiltehoek 

De komende periode kunt u het stiltehoekje 

vinden op de trap naar de eerste verdieping 

van groep ½, 3, 4, en 5.  

 

Deze periode staat de stiltehoek in het teken 

van TIJD. Neemt u gerust even de tijd om een 

kijkje te nemen in deze inspirerende hoek met 

een gedicht, een verhaal, een klok en de 

fotocollage van het samengaan naar de Van 

Harte School (alweer 2 jaar geleden). Wat gaat 

de TIJD toch snel.  

10. Overblijven op school 

U kunt uw kind inschrijven door een e-mail te 
sturen aan: 
overblijvenvanharteschool@gmail.com . U 
ontvangt dan een digitaal inschrijfformulier 
terug.  

Maakt uw zoon/dochter incidenteel (geen) 
gebruik van de overblijf, willen wij u vragen 
om hem/haar voor schooltijd per e-mail 
overblijvenvanharteschool@gmail.com  aan of 
af te melden. Meldt u uw kinderen na 8:30 uur 
af, zullen wij dit in rekening brengen door 
middel van een stempel op de overblijfkaart. 
Een uitzondering hierop is als uw kind tijdens 
schooltijd wordt opgehaald door ziekte. Bij 
een continurooster of studiedag hoeft u uw 
kind niet af te melden. 

Vanaf donderdag 6 september zullen we 
tijdens de overblijf meerdere activiteiten 
aanbieden. Hierover meer informatie in de 
volgende nieuwsbrief.  

11. Gymdagen en gymkleding 

Op dinsdag en donderdag zijn dit jaar de 

gymlessen voor groep 3 t/m 8. Meester Sven 

verzorgt deze lessen. Wilt u ervoor zorgen dat 

uw kind op deze dagen ook gymkleding en 

gymschoenen meeneemt naar school?  

Tijdens de gymles moeten de sieraden af en 

de lange haren in een staart/knot. Het is 

handig als de kinderen die dag zo min mogelijk 

bandjes, kettinkjes en ringetjes om hebben en 

een haarelastiekje bij zich hebben indien 

nodig. 

12. Verrijkingsgroep 

Vanaf dinsdag 11 september starten we met 

de verrijkingsgroep op de Van Harte School. In 

de nieuwsbrief van volgende week kunt u hier 

meer over lezen! 

13. Informatieavond voor alle groepen 

Op maandagavond 10 september zal de 

informatieavond plaatsvinden. Wij verdelen 

deze avond in twee rondes. In de eerste ronde 

zullen een aantal groepen hun verhaal doen 

en in de tweede ronde de andere groepen. De 

rondes starten om 19.00 uur en om 20.00 uur. 
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Volgende week vrijdag kunt u lezen welke 

groep in welke ronde zit. 

 

14. Folders tijdschriften en abonnementen 

Uw kind heeft deze week een aantal folders 

uitgedeeld gekregen voor abonnementen op 

tijdschriften of oefensites. Het afnemen van 

een abonnement is zeker geen verplichting. 

De keuze is aan u.  

 


