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In deze nieuwsbrief: 

- Workshops 

- Groep 6 naar de techniekfabriek 

- Vragenlijsten 

- Week van de mediawijsheid 

 

1. Workshops groepen 5 t/m 8 

Ook de tweede workshopmiddag was weer 

een groot succes! De bootcamp werd dit keer 

door meester Martijn verzorgd. Hij moest daar 

zelf ook wel een beetje bij zweten!  

Volgende week kiezen de kinderen weer een 

ander onderdeel voor de laatste twee keer. 

2. Groep 6 naar de techniekfabriek 

Wat een leuke ochtend hadden we afgelopen 

woensdag! Maar ook erg leerzaam; zagen in 

een verstekbak, heel secuur meten en werken 

met een echte boormachine. Spijkers in hout 

slaan en niemand sloeg op zijn vingers! 

 

Het hout precies passend maken met een rasp 

en een vijl was een precisie klusje. 

Aan het eind van de les had de helft van de 

klas een dwarskijker; hiermee kijk je niet recht 

vooruit maar opzij! 

De anderen hebben nu een bootje dat zelf kan 

varen door een scheprad.In januari gaan we 

weer, we hebben er nu al zin in! 

3. Vragenlijsten Q-feedback over onze 

school! 

Hartelijk dank voor het invullen van de 

vragenlijsten! 41 % van u als ouders hebben 

de lijst reeds ingevuld. Het kan nog een 

weekje dus als u het nog niet heeft gedaan, 

het kan nog een week! Mocht u de uitnodiging 

niet hebben ontvangen dan kunt u dit mailen 

aan martijn.vankooten@vanharteschool.nl u 

ontvangt de uitnodiging dan alsnog. Alvast 

bedankt voor uw medewerking! 

4. Ouderhulp inventarisatie 

Aan het begin van het schooljaar heeft u de 

inventarisatielijst voor ouderhulp gemist. Wij 

willen op een andere wijze op dit moment in 

het schooljaar alsnog de mogelijkheden tot 

hulp inventariseren! 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit digitale 

aanmeldformulier in te vullen? Alvast 

bedankt! Dit is de link: 

Ouderhulp formulier 

5. Week van de mediawijsheid 

Komende week besteden groep 7 en 8 extra 

veel aandacht aan de week van de 

mediawijsheid. Voor u als ouder in de bijlage 

een brief met extra informatie hierover. 
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