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1. Schoolfotograaf 

 
Aanstaande maandag 4 en 

dinsdag 5 september komt 

de schoolfotograaf. 

Op 4 september worden groeps- en 

individuele foto's gemaakt van de (beide) 

groepen 1/2, 3,4,5 en 7, waarbij de groepen 7 

in de middag aan de beurt zijn. 

Op dinsdagochtend 5 september worden 

groeps- en individuele foto's gemaakt van 

groepen 6 en 8. Tevens worden op 

deze ochtend de foto's van de broers en 

zussen gemaakt. 

De fotograaf heeft de volgende tips gegeven; 

Fleurige kleding en kleding in 

de oogkleur staat vaak het leukst, geen 

fluorescerende kleding.  

Liever geen geheel zwarte of witte kleding, 

kleding van broer/zus afgestemd op elkaar en 

liever geen slippers, met het oog op "vieze" 

voeten op de foto, toch slippers aan? Geef 

dan gewone schoenen mee naar school. 

Voor inspiratie: www.rainbow7.nl 

2. Even voorstellen 

Afgelopen week heeft u kunnen lezen dat er 

dit schooljaar nieuwe collega’s werkzaam zijn 

op onze school. Afgelopen maandag is ook 

Marjolein de Jongh begonnen bij ons op 

school. Zij zal op maandagen aanwezig zijn ter 

ondersteuning van de werkzaamheden van de 

directie.  

 
 

Mijn naam is Karla Veenstra. Ik ben getrouwd 

met Arie en wij wonen in Leersum. Sinds 1996 

ben ik werkzaam als leerkracht in het 

basisonderwijs. De laatste 5 jaar was dat op 

basisschool Aventurijn. De meeste ervaring 

heb ik in het werken met de groepen 1/2. In 

het verleden heb ik ook al gewerkt op de 

Heilige Familieschool, daar bewaar ik zeer 

goede herinneringen aan!  Mijn hobby’s: 

zwemmen, koken, kamperen en op dit 

moment ben ik bezig met een opleiding NLP.  

Ik kijk ernaar uit dit schooljaar op de Van 

Harte School met kleuters te gaan werken! 

 

 

http://www.rainbow7.nl/


 

Mijn naam is 

Martijn van Kooten. 

Ik ben sinds 2000 

werkzaam in het 

onderwijs. Sinds 

2003 als directeur. 

Naast mijn 

leidinggevende 

taken heb ik ook 

altijd nog 

lesgegeven, 

voornamelijk in de bovenbouw groepen met 

veel ervaring in groep 7. Van Harte School is 

mijn tweede school, al die tijd daarvoor heb ik 

met heel veel plezier op de Delteykschool in 

Werkhoven gewerkt. Ik kom ook 

oorspronkelijk uit Werkhoven, maar woon 

sinds mei van dit jaar in Houten samen met 

mijn vriendin Nikki. Mijn hobby’s zijn voetbal, 

muziek en lekker koken. Ik heb heel veel zin in 

het werken op de Van Harte School en kijk er 

naar uit om alle kinderen te leren kennen. 

 

3. Trefwoord 

Voor de levensbeschouwelijke vorming 
van uw kinderen gebruiken we op school 
de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag 
kijken we naar een (digitale) 
kalenderplaat met daarop een tekening, 
foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-) 
verhalen, gedichten, gebeden en 
liederen die daarbij horen, staan in de 
handleiding voor de leerkracht. Zo stelt 
‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de 
leefwereld van de kinderen, de 
samenleving en de Bijbel aan de orde. 
De kleurenposter laat zien welk thema in 
een bepaalde periode actueel is. In de 
eerste aflevering van 21 augustus tot en 
met de herfstvakantie 2017 zijn dat de 
volgende thema’s: 

 

 Startweek (week 21 aug.) 

Inhoud: De schooldeur gaat 

open: een goede start gewenst! 

Bijbel: Twaalf leerlingen op pad 

(Lucas 9). 

 

 Huis (week 28 aug en 4 sept.) 

Inhoud: Het huis als beeld voor 

het leven. Over bescherming, 

openheid, privacy en 

gemeenschap. 

Bijbel: Een huis op een rots 

(Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 

20); In huis bij een farizeeër 

(Lucas 14). 

 

 Vooruitkijken (week 11  t/m 

29 sept) 

Inhoud: Op weg naar een nieuwe 

toekomst. Wat staat je te 

wachten? Hoe bereid je je voor? 

Bijbel: Twaalf verkenners (Numeri 

13); Koning Balak en Bileam 

(Numeri 22); Mozes ziet het 

Beloofde Land (Deuteronomium 

34). 

 

 Samen leven (week 2  en 9 

okt) 

Inhoud: Leven in een land met 

verschillende culturen, mensen 

met een verschillende 

achtergrond. 

Bijbel: Jozua stuurt spionnen uit 

(Jozua 2); De twaalf stammen 

steken de Jordaan over (Jozua 3); 

Jericho wordt ingenomen (Jozua 

5); De dood van Jozua (Jozua 

24). 

 

4. 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 in de 

volgende nieuwsbrief meer informatie. Er 

zullen 2 verschillende rondes zijn. De eerste 

ronde start om 19.00 uur de tweede ronde om 

20.00 uur. De verdeling van de groepen kunt u 

in de volgende nieuwsbrief lezen. 

 



 

5. Jaarkalender  

Vandaag 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.  

6. Kanjertraining 

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De 

meeste kinderen zijn weer gewend aan het 

schoolleven en vinden opnieuw hun draai in 

de groep. In alle groepen zijn we gestart met 

de Kanjertraining en het is mooi dat kinderen 

al echt iets van zichzelf laten zien. We bouwen 

aan een positieve groep waar ruimte is voor 

iedereen om zichzelf te zijn. Op de 

informatieavond vertelt de leerkracht(en) van 

uw zoon/ dochter meer over de 

kanjertraining.  

In de bijlage zit een drieklapper van de 

kanjertraining. Kort wordt er uitleg gegeven 

over de training. Heeft u meer vragen dan 

kunt u contact opnemen met juf Ekke of juf 

Mariska (kanjercoördinator/ anti- 

pestcoördinator). 

 

7. Theaterbezoek groep 6,7 en 8 
Voorstelling “Tuinen van de 

herinnering” 

De groepen 6 t/m 8 zullen op maandag 11 

september de try-out van de voorstelling 

“Tuinen van de herinnering” bijwonen in 

Theater aan de Slinger. Met behulp van humor 

en drama zal René Groothof de kinderen 

meenemen op een spannend avontuur over 

vriendschap en loyaliteit. 

Wij worden op maandagmiddag om 13:45 uur 

in het theater verwacht en zullen daarom rond 

13:30 uur met de fiets vanaf school 

vertrekken.  

Om het fietsen en de voorstelling goed te 

laten verlopen zijn wij op zoek naar ouders die 

met ons mee kunnen. De verschillende 

groepen zijn op zoek naar de volgende 

begeleiding: 

 Groep 6: 1 ouder 

 Groep 7 L/L: 1 ouder 

 Groep 7 K/M: 1 ouder 

 Groep 8: 2 ouders 
 

Graag aanmelden via de mail/Digiduif. De 

voorstelling duurt tot 15:00 uur. De kinderen 

van groep 6 t/m 8 mogen direct vanuit het 

theater zelfstandig naar huis fietsen. Mocht u 

het fijn vinden als uw zoon/dochter vanuit het 

theater met de leerkracht mee naar school 

fietst? Laat dit dan ook even via de 

mail/Digiduif weten. 

8. Schoolsporttoernooien 2017-2018 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief de 

schoolsporttoernooien van dit schooljaar. We 

hebben niet alle data opgenomen in de 

jaarkalender omdat er ook veel reserve data in 

zijn opgenomen.  

9. Inschrijving Rekentuin, Taalzee en 

Words & Birds 

In de nieuwsbrief van vorige week heeft u 

kunnen lezen in de bijlage over de 

programma’s van Rekentuin, Taalzee en 

Words & Birds. Wij willen u eraan herinneren 

dat u zich hiervoor opnieuw opgeeft als u dit 

wilt blijven gebruiken. Eind september 

vervallen de accounts als u die niet gebruikt. 

Voor meer informatie zie nogmaals de bijlage.  

10. Excursies groep 5 en 7b 

Vrijdag 8 september zal groep 5 een bezoek 

brengen aan Nieuw Wulven in het kader van 

een les van Natuur en Milieu Educatie. Groep 

7b zal woensdag 13 september ook naar het 

bos gaan voor dit project. Via Digiduif heeft u 

als ouder van de groep al de nodige informatie 

ontvangen. 

 


