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1. Nieuwsbrief nieuwe schooljaar
Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe
schooljaar en van onze Van Harte School. Met
ingang van dit schooljaar ontvangt u de
nieuwsbrief met belangrijke informatie en met
informatie uit de groepen via de mail op de
vrijdag. Afgelopen jaren was u dit op
woensdag gewend.

2. Opening maandag 21 augustus
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Afgelopen maandag hebben we het schooljaar
en de Van Harte School op feestelijke wijze
geopend. In het bijzijn van veel kinderen,
ouders en de wethouder werd de school en
het schooljaar geopend. Wij willen iedereen
bedanken voor alle inzet het afgelopen jaar en
we maken er een heel mooi schooljaar van.
Verderop in deze nieuwsbrief informatie
vanuit de oudervereniging over het gebruik
van de schoolshirts die ieder kind heeft
gekregen.

3. Nieuwe collega’s
Maandag 21 augustus zijn bij ons op school 4
nieuwe collega’s gestart. Martijn van Kooten is
gestart als nieuwe directeur en is alle dagen
van de week aanwezig op onze school. Op
dinsdag t/m vrijdag hebben we in Karla
Veenstra een ‘nieuwe’ juf in groep 1-2. Zij
heeft in het verleden al eerder gewerkt op de
Heilige Familieschool en is dus al een beetje
bekend. Voor de gymlessen op de maandagen
hebben we Sven van der Sluis als nieuwe
collega. Sven heeft het afgelopen jaar voor zijn
eindstage al de gymlessen verzorgd en is een
bekende voor de kinderen. Tot slot heeft
groep 6 een LIO stagiaire dit schooljaar. In de
groep van Ekke zal Zoë op de maandagen en
de dinsdagen aanwezig zijn. Karla en Martijn
zullen zich in het nieuwsbericht van volgende
week uitgebreider voorstellen.

4. Schoolfotograaf
Maandag 4 en dinsdag 5 september zal de
schoolfotograaf op school
aanwezig zijn. Meer informatie
hierover volgt nog, dan kunt u
alvast de datum noteren.

5. Bericht van de oudervereniging
Het schooljaar is weer begonnen, zo ook voor
de oudervereniging. Afgelopen maandag
hebben we dit schooljaar feestelijk afgetrapt
en heeft ieder kind van ons een nieuw
schoolshirt en een bidon gekregen. Mocht het
shirt in de toekomst te klein worden, dan kan
het natuurlijk onderling geruild worden, maar
er kunnen ook nieuwe shirts bij ons gekocht
worden. De kosten hiervoor zijn 7 euro per
shirt.
Dit jaar is een jubileumjaar, waarbij ook de
activiteiten in het teken van het jubileum
zullen staan.
Wij zijn nog op zoek naar ouders die het leuk
vinden om hieraan een bijdrage te leveren. De
oudervereniging fungeert als klankbord voor
de leraren en denkt mee over de invulling van
activiteiten. Maar de oudervereniging
ondersteunt ook door het doen van inkopen
en op de dag zelf zorgen we voor een natje en
droogje. Verder organiseert de
oudervereniging de avondvierdaagse en
verzorgt de aankleding van de school tijdens
feestdagen. Eén avond in de twee maanden
hebben we een overleg waarin de activiteiten
besproken worden. We zijn vooral op zoek
naar ouders met kinderen in de onderbouw,
maar uiteraard zijn ouders met kinderen in de
bovenbouw ook van harte welkom.
Aanmelden kan bij sandra@vandekolk.net of
op het schoolplein bij een ouder van de
oudervereniging.

6. Pedagogische regel
Aan het begin van het schooljaar staat de
sfeer in de groep bovenaan. We werken hier
samen met de kinderen aan. Op school
hebben we school breed een aantal
pedagogische regels die we hierbij gebruiken.
Deze week staat de regel “We zijn
verantwoordelijk voor de dingen die we doen
of laten” centraal.

7. Informatieavond
De informatieavond vindt plaats op maandag
11 september. Tijdens deze avond krijgt u
informatie over de gang van zaken in de groep
dit schooljaar. In de weken na de
informatieavond zal er een startgesprek
worden gepland. Hierover ontvangt u
binnenkort meer informatie.

8. Jaarkalender en communicatie
Volgende week ontvangt u van ons digitaal en
op papier de jaarplanner voor dit schooljaar.
Op deze jaarplanner vindt u naast praktische
informatie ook de activiteiten voor het
komende schooljaar.
Wij zijn op dit moment druk in de weer om
onze communicatiekanalen op orde te
brengen. De website is op dit moment nog
niet actueel en ook de leerkrachten mailen
nog met hun oude mailadres vanuit digiduif.
Wij streven ernaar dat wij eind september
alles hebben overgezet naar
@vanharteschool.nl. Wij houden u hiervan op
de hoogte! Tot die tijd kunt u nog wel de

praktische informatie over bijvoorbeeld de
overblijft terugvinden op de oude website
www.hfamilieschool.nl

9. Rekentuin, Taalzee en Words &
Birds
Als bijlage bij deze nieuwsbrief meer
informatie over mogelijkheden tot het werken
met Rekentuin, Taalzee en Words & Birds.
Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u
contact opnemen met Ineke Kool.

10. Studiedagen schooljaar 2017-2018
De studiedagen voor dit schooljaar zijn als
volgt vastgesteld:
donderdag 28 september, maandag 15 januari
en dinsdag 22 mei. Op deze dagen zijn alle
kinderen vrij van school.
De groepen 1 t/m 4 hebben nog vijf extra
studiedagen. De kinderen van deze groepen
zijn ook vrij op: vrijdag 13 oktober, woensdag
8 november, vrijdag 19 januari, woensdag 7
maart en vrijdag 8 juni.

11. Juf Ineke 40 jaar in het onderwijs
Afgelopen donderdag hebben we samen met
het team het werkjubileum van juf Ineke
gevierd. Juf Ineke zit dit jaar 40 jaar in het
onderwijs. Ze kreeg van het team een rugzak
vol met onderwijservaring, bloemen en een
heerlijke taart. “Van Harte gefeliciteerd!”

