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Inzameling “oude kleding” t.b.v. het schoolplein
De partners uit KC De Graaff zijn druk bezig met het aankleden van het schoolplein. Daar ziet u misschien nu nog
niet veel van, maar “achter de schermen” wordt veel werk
verzet.
Duidelijk is dat de beoogde aanpassingen véél geld kosten.
Geld dat we helaas niet zomaar hebben liggen.
Dit schooljaar ondernemen we daarom ook diverse activiteiten waarmee we geld hopen te verdienen waarmee we
weer een stukje aankleding kunnen bekostigen. Één van
deze activiteiten is onze kledinginzamelingsactie.
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Wij vragen onze kinderen en hun ouders oude kleding,
schoenen en tassen in te zamelen om de aanschaf mogelijk
te maken. We krijgen daarvoor € 0.30 per kilo.
De wisseling van het seizoen is een mooie gelegenheid om
uw kasten uit te pluizen en eens grondig op te ruimen!
Zomergarderobe eruit, wintergarderobe erin!
En … u sponsort hiermee de kinderen van KC De Graaff.
Doet u ook mee en helpt u daarmee met het bekostigen
van de aankleding van ons schoolplein?
U kunt de gevulde zakken inleveren op KC De Graaff in
week 48 en week 49.
Dat is vanaf maandag 26 november t/m 7 december
(’s ochtends). Alle kleding zal ergens op vrijdag
7 december opgehaald w orden op school door
Bag2School.
De inzamelmomenten zijn steeds om 8.30 uur en om 14.00
uur en we gebruiken daarvoor een buitenberging.
Bag2School sorteert de ingezamelde spullen. De kleding die
ons te klein is geworden of niet meer bij ons past krijgt elders in de wereld een tweede ‘leven’. Voor meer info:
www.bag2school.com

Wat mag er ingeleverd worden ?
Goede kwaliteit tweedehands kleding, Lakens/Dekens, Gordijnen, Knuffelbeesten, Schoenen (per paar), Riemen /
ceintuurs en/of Handtassen.
Alvast bedankt namens alle
kinderen van KC De Graaff.
Team Hartenaas, De Sprankel en De Eerste Stap.
P.S.
In het voorjaar organiseren we een tweede inzamelingsactie. Dat is op het moment dat er weer sprake is van een
seizoenswisseling.
Dan wisselt u uw wintergarderobe weer voor uw zomergarderobe en ontvangen wij graag uw oude kleding.

De schoolgids vindt
u op onze website.
www.hartenaas.nl
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Nieuws uit de MR: Verkiezingen Oudergeleding MR Hartenaas
Vanwege het vertrek van Femke van Krimpen uit de MR, is de MR op zoek gegaan naar een
nieuw lid voor de oudergeleding. (hierover heeft u meer kunnen lezen op de Nieuwsbrief van
vorige maand).
Iedere ouder van een leerling op Hartenaas kon zich kandideren voor de MR door uiterlijk op
1 november jl. een e-mail te zenden (met motivatie) aan de MR van Hartenaas. Twee potentiele kandidaten hebben zich gemeld. Elders op deze Nieuwsbrief leest u welke kandidaten
dit zijn én wat hun motivatie is om zich kandidaat te stellen.
Dit alles betekent dat we de aankomende week verkiezingen organiseren. Deze gaan als
volgt in hun werk:
Op donderdag 8 november ontvangt de oudste leerlingen van het gezin (die leerlingen zijn
van Hartenaas) papieren stembiljetten, die u vanaf deze datum in de stembus op school en
per post kunt inleveren. Elk gezin heeft dus één stem.
De stembus vindt u in de centrale hal van KC De Graaff.
De stembus sluit op 15 november, 16u00. Als u per post stemt, moet uw stem dan
ook zijn ontvangen.
De MR telt de stemmen dezelfde middag en maakt de uitslag bekend in de nieuwsbrief en op
Parro.
Mocht u vragen hebben, laat het ons dan weten.

Namens de oudergeleding
Nina Joosten, Femke van Krimpen en Hansko Broeksteeg

Voorstellen: MR kandidaat Maaike Latta - de Hair
Ik ben Maaike Latta- de Hair. Moeder van Morris (De Dolfijnen), Maddox (De Pauwen) en Matz (De Vossen). Ik ben werkzaam als PMA op
een jeugdzorg+ groep.
Binnen het team waar ik deel van uitmaak heb ik een senior positie. Ik
coach individuele medewerkers en geeft coaching on the job binnen
het team van pedagogisch medewerkers van de leefgroep. Samen met
de behandelcoördinator ben ik verantwoordelijk voor de inhoudelijke
vormgeving van de behandeling van de individuele jongere en het ontwikkelen van een uitdagend en gezond leefklimaat op de leefgroep.
De belangrijkste motivatie om mij aan te melden om plaats te nemen
in de MR is het kunnen meedenken en meebeslissen over het huidige
en toekomstige beleid van de school en dit vanuit een ouderperspectief
te bekijken. Hierbij moeten de kinderen altijd centraal staan.
In mijn ogen is de belangrijkste basis voor een goede school de kwaliteit van het onderwijs. Naast een goede vorm van kennisoverdracht
moet de school ook zorgdragen voor een klimaat waar kinderen zich prettig en veilig voelen.
School is niet alleen een plek waar je leert schrijven, lezen en rekenen maar ook een plek
waar je sociale vaardigheden leert, hoe ga je met elkaar om, hoe help je elkaar. School is de
basis voor de rest van je leven. Het moet een omgeving zijn waar ieder kind het beste uit
zichzelf kan halen.
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Voorstellen: MR kandidaat Roger Jansen - Visser
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Via deze brief wil ik mij graag als kandidaat-MR-lid aan u
voorstellen:
Mijn naam is Roger Jansen-Visser, getrouwd met Cheryl en
vader van Quinten (9, De Zeehonden), Hugo (6, De Egels)
en Nadine (4, De Vossen). Ik ben geboren in Heerlen en
sinds 2001 woonachtig in Grave. Na de studietijd in Nijmegen doorgebracht te hebben, zijn wij na een omweg via 2
jaar
wonen in Tilburg hier terechtgekomen.
Sinds 1999 ben ik zelf werkzaam in het basisonderwijs. Op
verschillende scholen ben ik met diverse hedendaagse onderwijsvernieuwingen aan de slag gegaan, zoals ErvaringsGerichtOnderwijs, Gestaltleren (21e eeuws onderwijsleermodel) en daarbij aansluitend inclusief onderwijs (elk kind
in eigen omgeving op eigen niveau). De betrokkenheid die
ik bij mijn werk heb, wil ik graag delen en inzetten bij de school in onze eigen leefomgeving
waar we inmiddels 6 jaar deel van uitmaken.
Ik hoop zo -vanuit de kernwaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid- een steentje
te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van (het onderwijs op) OBS Hartenaas. In een tijd
waarin niet alleen de locatie veranderd is en waar nog voldoende ontwikkelaspecten een rol
gaan spelen, maar waar ook hard gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de visie op onderwijs: als voorbeeld noem ik digitalisering, groepsdoorbrekend onderwijs en werken met leerpleinen. Om dit een goede plek te kunnen en gaan geven in de nabije toekomst, zijn verbondenheid, openheid en communicatie belangrijke aspecten. Met jullie, maar ook met teamleden, directie en overige betrokkenen die het onderwijs een warm hart toedragen. Met als
gemeenschappelijk doel dat onze kinderen een onbezorgde en fijne schoolperiode beleven
waar ze later met plezier aan terugdenken!
Wat ik meebreng is een schat aan ervaring in het onderwijs, maar daarnaast ook het zelf ouder zijn van 3 kinderen en vanaf deze kant positief en waar nodig kritisch de onderwerpen
die onze schoolgemeenschap bezig houden te benaderen. Naast mijn werk in het onderwijs
ben ik in mijn vrije tijd nog maatschappelijk betrokken als jeugdtrainer bij turnvereniging
Gympoint Grave (voorheen Atletica) en bij voetbalvereniging E(stria)G(VV’57)S(C Velp)-JO7.
Mocht u meer willen weten? Spreek mij gerust aan…
Ik hoop dat ik op uw stem kan rekenen!
Met vriendelijke groet,
Roger

Houdt u er rekening mee dat onze kinderen
op woensdag 14 november een dagje “vrij” zijn
i.v.m. een Studiedag van het team?!
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Basisschool Hartenaas heeft een Bibliotheek op School
Met de Bibliotheek op School heeft de school een actuele collectie boeken voor kinderen van
0 – 12 jaar.
Om kinderen de kans te geven ook thuis boeken te lezen is de Bibliotheek op School geopend op:
maandag van
14.00 tot 15.00 uur
donderdag van
14.00 tot 15.00 uur
m.u.v. de schoolvakanties.
Uw kind heeft geen lidmaatschapskaart nodig, want elke leerling is al in de Bibliotheek op
School ingeschreven.
U bent van harte welkom om samen met uw kind boeken uit te zoeken.
Het lenen van boeken is gratis.
Loop eens binnen: een enthousiast team van vrijwilligers staat klaar om te helpen.

