
 

Nieuwsbrief   24-11-2017   nummer 13

In deze nieuwsbrief: 

- Hulpouders ouders bedankt! 

- Schoen zetten. 

- Schoenmaatjes (Edukans) 

- Kerstdiner op 21 december 

- Voetbalclinic groep 3 

- Overblijf 

- Informatieverwerking in groep 6 

- Kleding inzameling 
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1. School in Sinterklaassfeer 
 
Wat ziet de school er weer gezellig uit! Met 
dank aan alle ouders die hieraan een bijdrage 
hebben geleverd.  
 

               
 

2. Bericht van Sinterklaas 
 

Lieve kinderen van de Van Harte 

school, 

Dit weekend kom ik weer in 

Houten aan. Ik hoorde van de 

pieten dat jullie school er weer 

erg mooi en gezellig uitziet! Ik 

heb de pieten gevraagd om 

dinsdagavond 28 november 

jullie schoenen te vullen op 

school. Jullie mogen dus 

dinsdagmiddag met de juffen en 

meester jullie schoen zetten! Als 

het goed is vinden jullie dan 

woensdag iets in de schoen. 

Neem allemaal een extra schoen 

mee naar school dinsdag! 

Lieve Groeten van Sinterklaas. 

 

 
3. Schoenmaatjes (Edukans) 

Ook dit jaar is er weer de actie schoenmaatjes. 

De folders hiervan zijn inmiddels mee naar 

huis met de kinderen. Wanneer u hieraan mee 

wilt doen, kunt u de gevulde schoenendoos bij 

de kerk afgeven op zondag 3 december tijdens 

het Omgekeerd Sinterklaasfeest. De 

schoenendozen kunnen ook op school in de 

aula ingeleverd worden. Hiervoor is hoekje 

gemaakt, waar de schoenendozen neergezet 

kunnen worden.  

4. Kerstdiner 

Het kerstdiner vindt plaats op donderdag 21 

december vanaf 17.30 uur. De kinderen zijn 

deze donderdagmiddag vrij van school. Na 

Sinterklaas volgt meer informatie over de 

kerstviering.  

 

 



 

5. Voetbal clinic groep 3  

Gisteren hebben de kinderen van groep 3 in 

twee groepen allerlei voetbalspelletjes gedaan 

onder leiding van echte voetbaltrainers van 

S.V. Houten. Deze werd gegeven door Rohan 

en Joyce. Ook meester Sven kwam even 

kijken. Het was superleuk en de kinderen weer 

een ervaring rijker!  

   

 

6. Overblijf 

We zien nog regelmatig dat kinderen tijdens 

het overblijf snoep meekrijgen in hun 

lunchbakje. Wij willen u vragen geen 

snoep/koek voor de lunch mee te geven. 

Bedankt alvast! 

 

7. Workshop Informatievaardigheden 

groep 6 

 

Informatie vinden is makkelijk: die komt 
vanzelf op ons af of levert bij zoektochten op 
Google miljoenen treffers op. Maar hoe goed 
zijn leerlingen in staat om deze informatie te 
filteren, de gewenste bronnen te vinden en 
die op waarde te schatten? Hoe kunnen ze 
nepnieuws herkennen? 
Om deze vraag met “goed” te kunnen 
beantwoorden zijn de kinderen van groep 6 
aan de slag gegaan onder leiding van Liesbeth 
van der Lecq van de Bibliotheek Lek en IJssel. 
Met behulp van het Big Six model hebben de 
leerlingen geoefend om stap voor stap een 
zoekvraag te formuleren, een zoekstrategie te 
bedenken, informatie te zoeken, te vinden en 

deze te interpreteren. 
In 1,5 uur zijn de  leerlingen in teams aan de 
slag gegaan met het zoeken naar een 
antwoord op een onderzoeksvraag.  
Het bleek lastiger dan gedacht. Wist je dat er 
meer dan 2 miljard websites op de hele 
wereld zijn? En dat er elke seconde 1 of 2 bij 
komen? Wist je dat Google alleen maar een 
zoekmachine is en géén website? Dit en nog 
veel meer weetjes hebben we besproken. 

 
8. Kleding inzameling voor Bosnische 

kinderen 
 

Graag even uw aandacht voor de bijlage bij 

deze nieuwsbrief. Pax Kinderhulp vraagt onze 

school weer mee te helpen kleding in te 

zamelen voor de groep Bosnische kinderen die 

vanaf 22 december 3 weken in gastgezinnen in 

onze regio verblijven. 

Enkele jaren geleden hebben wij als school 

ook jaren deze actie met succes gesteund met 

deze inzameling, helpt u weer mee? 

U kunt kleding en schoeisel verpakt in een 

plastic zak inleveren t/m vrijdag 15 december, 

bij de leerkracht van uw kind of bij het lokaal 

van Elma/ Mariska. Hartelijk dank voor uw 

bijdrage namens de kinderen en Pax 

Kinderhulp. 

 

9. Informatie interne contactpersonen 

Afgelopen maandag hebben wij ( Elma en 

Ekke) ons jaarlijkse rondje langs de groepen 

gemaakt als interne contactpersoon 



 

(vertrouwenspersoon). In korte gesprekjes 

met de kinderen hebben wij onze taak en 

bereikbaarheid besproken. Alle kinderen 

zullen onze informatiefolder via hun juf of 

meester krijgen, voor u als ouder hebben wij 

deze als bijlage toegevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Onderhoud telefonie 

Woensdagochtend 29 november worden er 

nieuwe telefoons in gebruik genomen. Het kan 

zijn dat we als school daarom niet bereikbaar 

zijn. U kunt mailen naar 

martijn.vankooten@vanharteschool.nl voor 

urgente zaken, deze mail zal die ochtend 

continu in de gaten worden gehouden. 
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