
   

HAVELTNIEUWS  
Nr. 1  Vrijdag 16 augustus 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaar voor het nieuwe schooljaar! 
We hopen dat iedereen een hele fijne vakantie gehad heeft en weer (een beetje) zin heeft in de 
eerste schooldag. Wij, als leerkrachten, hebben in ieder geval genoten van een heerlijke warme 
en zonnige zomer en de batterij flink opgeladen. We kijken ernaar uit om maandag iedereen weer 
te zien en er weer een tof jaar van te gaan maken. 
Hieronder treft u als ouder/verzorger enige info aan op voorhand. De jaarbijlage, jaarkalender en 
groepslijsten ontvangt u zo spoedig mogelijk aan het begin van volgende week. 
Tot maandag allemaal! 
 

Welkom nieuwe kinderen 
Aan het begin van dit schooljaar heten we enkele kinderen welkom op 
school. In groep 8 start Ole Suurland.  Ole komt uit Tilburg, maar gaat 
aan het Heerebosch wonen. In groep 1 starten Iris Tielemans, Pien 
Panneman en Nino Manders. Bij het peuterwerk heten we Noah van de 
Wiel, Yfke School en Silke Verbakel van harte welkom. We wensen hen 
allen een hele fijne tijd toe op ons kindcentrum. 
Helaas moeten we ook afscheid nemen van Kyan Franssen uit groep 1. 

Kyan gaat met zijn zusje Sara en ouders in Boekel wonen en zal daar naar Kindcentrum Octopus 
gaan. Sara blijft nog even bij de opvang in Handel, maar zal uiteindelijk ook naar Octopus gaan. 
Wij wensen de familie Franssen veel geluk op hun nieuwe woonplek toe. 
 
Welkom juffrouw Ricki Amijs  
Naast juffrouw Gertie en meester Sean zal  de komende maanden ook Juffrouw Ricki Amijs ons 
team komen versterken. Zij zal op de vrijdag ondersteuning bieden in de opstart van groep 2/3 en 
4/5. Ricki heeft al eerder invalwerk verricht op ons kindcentrum en is dus niet geheel onbekend 
voor ons. We heten Ricki ook van harte welkom op De Havelt. 
 
Annemieke Willems stagiaire Onderwijs assistente 
Annemiek Willems (3e jaars Onderwijs assistente aan het Summa-college) komt stage lopen in 
groep 4/5. Zij start a.s. maandag al en zal vooralsnog elke maandag en dinsdag in deze groep te 
vinden zijn. Ook Annemieke heten wij welkom en we wensen haar veel succes toe! 
 
 



 
Toestemming AVG 
Begin volgende week krijgen alle kinderen wederom een brief mee waarop u toestemming kunt 
geven voor diverse zaken zoals het plaatsen van foto´s en de uitwisseling van informatie. Elke jaar 
krijgt u de mogelijkheid uw persoonlijke wensen hierin aan te geven. 
Denk hierbij aan het feit dat u een kruisje moet zetten waarvoor u toestemming geeft. (Vorig 
jaar vroegen wij u aan te geven waarvoor u geen toestemming gaf. Dit was niet zoals het 
formulier bedoeld is, vandaar deze aanpassing.) 
 
 
Hieronder wat informatie die op voorhand handig is om te weten en enkele zaken die dit jaar 
nieuw zijn. 
 
Verjaardagen in groep 1, 2 en 3  
De ouders van de kinderen van groep 1 mogen aanwezig zijn tijdens de verjaardagskring aan het 
begin van de ochtend. Om 8.40 uur nemen deze ouders afscheid en gaat de leerkracht verder met 
de kring. De traktatie zal door de jarige uitgedeeld worden voor de pauze. 
De verjaardagen voor alle kinderen uit groep 2 en uit groep 3 worden zonder ouders gevierd bij 
aanvang ’s morgens in de groep. Ouders krijgen wel de gelegenheid om een foto te maken van 
hun jarige job.  
 
Groep 2/3 (Juffrouw Karin)  
Iedere ochtend starten alle kinderen van groep 2/3 boven in het lokaal van groep 2/3. De 
kinderen van groep 2b hangen beneden eerst hun jas op (bij het lokaal van juffrouw Donja). Het 
fruit wordt in de grijze fruitbak in de Switch gelegd. Als de kinderen hun jas en tas hebben 
weggebracht gaan ze ’s morgens daarna meteen naar boven en mogen ze  in de kring gaan zitten. 
De kinderen van groep 3 hangen boven bij het lokaal van 2/3  hun jas op en leggen hun fruit in de 
grijze fruitbak in het lokaal. Daarna gaan ook zij in de kring zitten. 
Iedere middag starten de kinderen van groep 2b in de Switch De leerlingen van groep 3 starten 
direct boven in het lokaal van groep 2/3. 
Meer info over de organisatie in groep 2/3 volgt tijdens de algemene infoavond op dinsdag 17 
september. 
 
Gymnastiek  
Groep 1 t/m 3 
De kinderen brengen in het begin van het schooljaar een 
tasje mee, met daarin een paar gymschoenen met 
klittenband of elastiek. Dit tasje blijft het gehele jaar op 
school. De kinderen van groep 2/3 leggen de 
gymschoenen in het roze bankje in de Switch. De 
kinderen van groep 1/2 leggen ook hun gymschoenen in 
het roze bankje in het lokaal van groep 1/2. De 
gymschoenen blijven op school. 
Gezien de combigroep 2/3 laten we de kinderen van 
groep 3 dit schooljaar ook gewoon in hun eigen kleding 
gymen, zoals ze gewend waren vanuit groep 2. 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 4 t/m 8  
De kinderen brengen elke gymles een tas met daarin sportkleding, gymschoenen, handdoek en 
eventueel schoon ondergoed mee naar school. Het is de gewoonte dat deze kinderen douchen. 
Mag uw kind om een of andere reden niet douchen of mee gymmen, geef dit dan (liefst 
schriftelijk) door aan de groepsleerkracht. 
 
De lessen bewegingsonderwijs zijn als volgt gepland:  
Maandag:  11.00 - 12.00       groep 6 

13.15 - 14.15  groep 7 
   14.15 - 15.15  groep 8 
 
Dinsdag:  13.15 - 14.15  groep 4/5 
                    
Donderdag:   11.00 - 12.00       groep 8 

13.15 - 14.15  groep 6 
   14.15 - 15.15  groep 7 
 
Vrijdag:  08.25 - 09.20  groep 1/2 

09.20 - 10.20  groep 2/3 
10.45 - 11.45  groep 4/5 

 
Op vrijdag zal onze vakleerkracht Tijn van Lankveld samen met de groepskleerkracht lesgeven. 
  
Handvaardigheid  
Maandag: 13.15 - 14.15  groep 4/5 
 
Dinsdag: 13.15 - 14.15            groep 8 
 
Donderdag: 13.15 - 14.15  groep 2/3 
 
Vrijdag: 10.30 - 11.30  groep 6 

11.30 - 12.30  groep 7 
 
Wilt u met de kleding van uw kind(eren) hiermee rekening 
houden- 
 
Kapstokverdeling 
Groep 1/2: bij de BIEBOS (rugzak in losse kast) 
Groep 2/3: groep 2b bij de BIEBOS (rugzak in losse kast) 
                     groep 3 boven bij het lokaal van 2-3   
Groep 4/5: beneden bij de ingang 
Groep 6: tegenover het lokaal van groep 6 
Groep 7: bij het lokaal van groep 7 
Groep 8: bij het lokaal van groep 8 
 
Openpodium en spelletjesochtenden   
In de jaarbijlage en kalender zult u ontdekken dat we de maandafsluitingen (PW en de groepen 1 
t/m 5) en spelletjesochtenden (groep 1/2) dit jaar iets anders vorm willen geven. De 
maandafsluitingen gaat verder onder de naam ‘Open podium’ en zullen voortaan op de 
maandagochtend plaatsvinden. Peuters zullen hierbij ook aansluiten. De spelletjes met de 
kleuters blijven we organiseren op de vrijdag, maar nu aan het einde van de ochtend. 
 
 



Houten pallets, wie wil? 
Op De Havelt hebben we nog enkele pallets staan. Wie wil deze? Leuk om hutten te bouwen, te 
timmeren, te knutselen of voor de vuurkorf. Deze zijn gratis af te halen. 
 
 

 

Agenda  
19 augustus Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 
21 augustus Luizencontrole 
5 september  Schoolreis gr. 4 t/m 7 
17 september Tennisles groep 3 t/m 8 
17 september Infoavond algemeen opvang en onderwijs 
18 september Studiedag 
25 september Start Postzegelactie 


