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Beste ouders/ verzorgers,
De voorjaarsvakantie is alweer een week geleden en we zijn hard aan het werk in de tweede helft van het schooljaar. Waar er
aan de ene kant hard gewerkt moet worden, staan er de komende weken ook een heleboel leuke activiteiten op het programma
zoals: de boomfeestdag en het schoolvoetbaltoernooi voor groep 7/8. Daarnaast zijn we begonnen met de verkeers-, technieken schooltuinlessen. Het laatste project van dit schooljaar voor cultuuronderwijs gaat over verschillende culturen. Alle groepen
hebben hiervoor een opdracht gekregen om een onderdeel uit te werken. Op woensdag 29 mei sluiten we dit project af.
Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Daarnaast krijgen de groepen 6, 7 en 8 iedere maandag social mediatraining.
Saskia

Boomfeestdag 2019

Belangrijke data

In de vorige nieuwsbrief heb ik u al verteld over deze feestelijke
dag!
Vindt u het leuk om erbij te zijn, dan bent u van harte
uitgenodigd op woensdag 13 maart. De start zal rond 9.45 uur
zijn.
De weersvoorspelling is niet heel goed. Wilt u ervoor zorgen dat
uw kind die dag oude kleren aanheeft? En stevige schoenen.
Geeft u voor de zekerheid ook een regenjas mee?

11 maart
Inloopochtend ouders (8.30-9.00 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?

Landelijke stakingsdag 15 maart 2019

13 maart
Boomfeestdag

MAART

Het team van de van Heuven Goedhart heeft besloten om NIET
te gaan staken. Hiervoor zijn verschillende redenen, maar de
belangrijkste is dat wij niet willen dat onze kinderen nog meer
uren moeten missen.
Met de tijdelijke invoering van de 4-daagse schoolweek, in
januari, hebben onze ouders begrip getoond voor de situatie op
school. De kinderen zijn van zulke maatregelen altijd de dupe.
Het team van de van Heuven Goedhart vindt dat de kinderen
door de staking niet weer de dupe mogen zijn.
De kinderen worden op vrijdag 15 maart op de normale tijd op
school verwacht.

19 maart
Verkeerslessen groep 6/7a, 6/7b en 7/8
LET OP: Fietsen meenemen!

Leerling tevredenheidspeiling

26 maart
Studiedag leerkrachten
Leerlingen zijn VRIJ

Tussen 4 en 15 februari hebben alle leerlingen van groep 6, 7 en 8
de leerling tevredenheidspeiling ingevuld.
De uitslag van de peiling vindt u komende week op onze website

Bezoek Kinderboerderij
Binnenkort gaan de kinderen van groep 3-4 en groep 4-5 naar de
kinderboerderij voor een les over melk. De kinderen leren o.a.
waar melk vandaan komt, welke dieren melk geven en wanneer
ze melk geven. Wij zijn nog op zoek naar ouders die een auto
hebben en meekunnen met de groep. U kunt zich hiervoor
inschrijven in de Parro app.

19 maart
Groep 4-5 kinderboerderij
19 maart
Inloopmiddag ouders (13.45-14.30 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?

27 maart
Inloopochtend ouders (8.30-9.00 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?

APRIL
1 april
Groep 3-4 naar de kinderboerderij
4 april
Inloopmiddag ouders (13.45-14.30 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?

Belangrijk-Belangrijk-Belangrijk- Belangrijk- Belangrijk- Belangrijk
Op 13 maart, tijdens de boomfeestdag, zal er volgens de organisatie van de
gemeente Rotterdam, veel media aanwezig zijn. Omdat alle leerlingen
meehelpen met ofwel het planten van de bomen, ofwel het uitzetten van de
wormen bestaat de kans dat zij in beeld komen, op foto of video. Daarnaast
kan het ook zijn dat leerlingen geïnterviewd worden voor bijvoorbeeld
IJsselmonde nieuws of het krantje Jong 010.
Omdat het buiten, tijdens de activiteiten, lastig te organiseren is voor ons
hebben wij besloten om te kinderen te voorzien van een ja of nee sticker.
De ja sticker betekent dat de leerling gefilmd, gefotografeerd en geïnterviewd
mag worden. De nee sticker betekent dat dat allemaal niet mag.
Wij vragen u om onderstaande keuze te maken en dit papier maandag 11
maart weer mee terug te geven aan uw kind, voorzien van een handtekening!
Ja, ik geef toestemming dat mijn zoon/dochter tijdens de
Boomfeestdag gefotografeerd, gefilmd en/of geïnterviewd wordt

Nee, ik geef geen toestemming dat mijn zoon/dochter tijdens de
Boomfeestdag gefotografeerd, gefilmd en/of geïnterviewd wordt

Naam leerling:

……………………………………………………………

Groep:

……………………………………………………………

Naam leerkracht: …………………………………………………………….
Naam ouder:

…………………………………………………………….

Datum:

………………………………………….

Handtekening:

…………………………………………..

SCHOOLVOETBAL GROEP 7 en 8

Op woensdag 20 maart doen de leerlingen uit groep 7 en 8 mee aan het
schoolvoetbaltoernooi.
Het toernooi is op het terrein van Spartaan ’20 aan de Oldegaarde. Het duurt
van 13.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom om onze kinderen te komen
aanmoedigen! Indien u een auto tot uw beschikking heeft zou u ons enorm
helpen als er een aantal kinderen met u mee kan rijden. U kunt zich hiervoor
aanmelden in de Parro app.
Wilt u hieronder aangeven of u toestemming geeft aan ons dat uw kind
deelneemt aan het schoolvoetbaltoernooi.
Verdere informatie krijgt u via meester Jan.

Ja, ik geef toestemming dat mijn zoon/dochter meedoet aan het
schoolvoetbaltoernooi
Nee, ik geef geen toestemming dat mijn zoon/dochter meedoet aan het
schoolvoetbaltoernooi
Mijn zoon/dochter wil niet meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi

Naam leerling:

……………………………………………………………

Groep:

……………………………………………………………

Naam leerkracht: …………………………………………………………….
Naam ouder:

…………………………………………………………….

Datum:

………………………………………….

Handtekening:

…………………………………………..

