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In deze nieuwsbrief: 

- Studiedag donderdag 28 september 

(alle kinderen zijn vrij!) 

- Ouderhulp gevraagd voor de 

schoolbibliotheek 

- Staking 5 oktober 

- Luizencontrole 27 september 

- Hulpouder formulier inleveren 

- Schoolfruit  

- Wijzigen mailadressen  

- Presentaties in groep 3 

- Schoolfoto’s 

 

1. Studiedag 28 september 

Donderdag 28 september zijn alle kinderen vrij 

van school. Op deze dag gaat het team aan de 

slag met de speerpunten van de Van Harte 

School. Engels, kanjertraining, taakspel en het 

coöperatief werken zullen deze dag centraal 

staan. 

2. Ouderhulp gevraagd voor de 

schoolbibliotheek 

Komt u ons helpen op woensdag 

27 september van 8.30 -10.00 

uur in onze schoolbibliotheek? 

De koffie staat klaar! Bedankt 

alvast!                                     

Wat fijn dat een paar ouders zich al hebben 

aangemeld om wekelijks te helpen bij de 

begeleiding van de schoolbibliotheek! Wij zijn 

echter nog wel op zoek naar een aantal 

ouders die willen helpen bij de 

schoolbibliotheek op maandag, dinsdag of 

woensdag van  8.30- 9.00 uur. Heeft u 

interesse, neem dan contact op met Michelle 

of Marlies.  

3. Staking donderdag 5 oktober 

Afgelopen week heeft u via de Digiduif het 

bericht ontvangen rondom de staking van 5 

oktober. De school is deze dag gesloten en de 

kinderen zijn vrij. Als bijlage bij deze 

nieuwsbrief een aanbod vanuit Kidslodge voor 

deze dag. Daarnaast kunt u contact opnemen 

met BSO de Spelerij van KMN Kind&co als u 

opvang nodig heeft voor uw kind(eren). 

 

4. Luizencontrole aanstaande woensdag 

Afgelopen woensdag zou er een controle 

plaatsvinden, maar er waren niet voldoende 

ouders hiervoor beschikbaar, vandaar dat 

deze op 27 september plaatsvindt. Wilt u hier 

rekening mee houden in verband met de 

haardracht van uw kind(eren)? 

 

5. Hulpouder formulieren inleveren 

Wilt u zo vriendelijk zijn om de hulpouder 

formulieren van uw kind(eren) in te vullen en 

bij de leerkracht in te leveren? We hebben 

nog lang niet alle formulieren retour. Mocht u 

niet in de gelegenheid zijn om hulp te bieden 

dan horen wij dit ook graag. In de bijlage bij 

deze mail nogmaals het formulier. 
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6. Schoolfruit 

Wat fijn om te zien dat er aan heel veel 

kinderen op de maandag en dinsdag fruit 

en/of groente meegegeven wordt!                                                                      

 

 

7. Wijziging mailadressen 
 
Dinsdag 26 september zal de school via de 
mail niet optimaal bereikbaar zijn omdat op 
deze dag de mailadressen worden omgezet 
naar @vanharteschool.nl. U kunt vanaf 
woensdag 27 september de school weer 
optimaal bereiken. U kunt de leerkrachten 
bereiken door 
voornaam.achternaam@vanharteschool.nl te 
gebruiken. U kunt de directie bereiken op 
info@vanharteschool.nl  
 
Uiteraard kunt u ook gewoon vanuit Digiduif 
mailen. Berichten die op dinsdag worden 
verstuurd komen bij ons een dag later pas 
binnen. Mail die naar het oude mailadres 
wordt verstuurd blijft ook bij ons 
binnenkomen. 
 

8. Presentatie in groep 3 
 
In groep 3 maken de kinderen de mooiste 
dingen van o.a. knex, kapla en lego. De 
afspraak die we in de klas gemaakt hebben is 
dat de kinderen een foto van thuis mogen 
sturen naar de juf 
(kvhengstum@hfamilieschool.nl /  
karin.vanhengstum@vanharteschool.nl ) of 
meenemen als foto op papier van iets dat ze 
thuis gemaakt hebben. Dit kan van alles zijn 
bijvoorbeeld een legobouwsel of een knutsel. 
In de klas mogen ze dan voor de klas vertellen 
over hun foto en zijn ze even juf of meester.  

De kinderen en de juf hebben al een paar 
presentaties gezien en vinden het erg leuk om 
dit van elkaar te zien en te horen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Schoolfoto’s 

Maandag 25 september worden de inlogcodes 

voor op school afgegeven voor de 

schoolfoto’s. U ontvangt deze via uw 

kind(eren). U kunt deze code gebruiken om de 

foto’s te bekijken en eventueel te bestellen.  
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