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1. Schoolfotograaf
Maandag en dinsdag komt de schoolfotograaf
bij ons op school. Op maandag zullen de
portretfoto’s worden gemaakt en op dinsdag
de groepsfoto’s en de foto’s met broertjes /
zusjes. Als u vragen heeft over de fotograaf
dan kunt u hiervoor terecht bij Wendy Velders
tel: 06-24574633 of e-mail:
Wendy_velders@hotmail.com
2. Overblijven op school
In de nieuwsbrief van afgelopen week
kondigden wij de activiteiten bij het
overblijven aan. Vanaf donderdag 6
september zouden deze starten, dit wordt
aanstaande dinsdag de 11e. Tijdens het
overblijven op maandag, dinsdag en
donderdag krijgen de kinderen de
mogelijkheid (niet de verplichting) om na het
eten deel te nemen aan een extra activiteit.
We willen hiermee toekomen aan de
verschillende behoeftes van leerlingen tijdens
het overblijven. Per periode (tussen de
vakanties) zullen er andere activiteiten
worden aangeboden. De komende periode
worden er knutsel-, teken-, gym- en
computeractiviteiten aangeboden. Daarnaast
kunnen zij natuurlijk ook gewoon nog steeds
lekker buiten spelen.
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3. Verrijkingsgroep
Vanaf dinsdag 11 september starten we ook
met de verrijkingsgroep op de Van Harte
School. Op de dinsdagen zal juf Monique
kinderen begeleiden die naast het aanbod in
de groep, extra verrijking krijgen. Kinderen uit
groep 6 t/m 8 starten de komende periode
met het project ‘leren leren’. Kinderen van
groep 4 en 5 gaan werken aan het project
‘dieren van deze wereld’. De periode tot aan
de kerstvakantie zullen ook een aantal
kinderen van groep 3 en groep 2 extra
begeleiding krijgen buiten de groep. Juf Karla
zal deze kinderen op dinsdagmiddagen extra
begeleiden.
Als uw kind in één van deze groepen geplaatst
is, dan krijgt u hier maandag bericht over via
de leerkracht van uw kind. De kinderen van
groep 2 en 3 die deelnemen, krijgen later
bericht. Deze groep start nog niet
aankomende week. De kinderen die
deelnemen aan de Virtuele Klas van Fectio
worden ook ondersteund door juf Monique.
Op dit moment is het beleid op het werken
met de verrijkingsgroep nog in concept. Wij
streven ernaar dat dit voor of net na de
herfstvakantie wordt goedgekeurd door de
MR.
Na de herfstvakantie start weer een nieuwe
periode voor de verrijkingsgroep.
Leerkrachten en intern begeleider bekijken
per periode wie er deelnemen aan deze
groepen. Als u vragen hebt over bovenstaande
dan kunt u hiervoor terecht bij de directie.
4. Informatieavond voor alle groepen
Op maandagavond 10 september zal de
informatieavond plaatsvinden. Wij verdelen
deze avond in twee rondes. In de eerste ronde

om 19.00 uur is de informatieavond voor
groep 1/2, 4, 5 en 8 en in de tweede ronde is
er de informatieavond voor groep 3, 6 en 7.

5. Bericht over project ‘Dubbelzand’
Geachte omwonende,
Alweer langer geleden stuurde ik u informatie
over het verloop van ons project Dubbelzand.
Intussen zijn er weer meerdere
werkzaamheden opgepakt en zo liggen alle
dakpannen er nagenoeg op. Enkele keren
kwam een grote kraan naar het werk en
werden onder andere de dakpannen
aangevoerd. Het ligt in het voornemen in de
komende week de garages van de woningen
aan de Koningin Julianastraat te monteren.
Daarvoor zal onder andere van een grote
kraan gebruik worden gemaakt, die
waarschijnlijk deels op de Koningin
Julianastraat komt te staan. Het vorenstaande
gebeurt nadat de steigers grotendeels worden
afgebroken en worden afgevoerd. Donderdag
zal ook de keet worden afgevoerd en zullen
met een andere grote vrachtauto overtollige
bouwmaterialen naar een andere bouwplaats
van ons worden afgevoerd. Afhankelijk van
hoe de werkelijkheid zich manifesteert zal het
kruispunt Burgemeester Haefkensstraat en
Koningin Julianastraat deels open worden
gemaakt voor het realiseren van een grote
rioolaansluiting ten behoeve van ons project.
De verschillende uitvoerende partijen wikken
en wegen nog welke dag zich daarvoor het
meeste eigent in verband met andere
transporten. Ik houd u op de hoogte. Gelet op
het voorgaande verzoeken we u de komende
twee weken de parkeerplaatsen voor het
bouwterrein en de parkeerplaatsen aan de
rijplatenbaan weer vrij te houden. Uiteraard
kennen we de ongelukkige gang van zaken bij
het aanbrengen van het grint op de daken. We
betreuren, dat dat zo is gelopen en we maken
excuses voor de eventuele overlast. Zoals
steeds houden we u graag op de hoogte
waarbij we u danken voor uw begrip. Met een
vriendelijke groet, Connext BV

