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Pasen 
Aanstaande donderdag 1 
april hopen we met elkaar 
weer Pasen te  vieren in de 
klas. Het thema van deze 
viering is “van donker naar 
licht. We vieren het feest 
van Pasen, het feest van het 
Licht. De Heere Jezus is 
opgestaan en heeft de dood en de zonde 
overwonnen, Hij leeft! Wat een wonder! 
 
De verhalen in de lijdensweek zijn heel heftig en 
zwaar. Zal het nog licht worden of blijft het donker, 
welke kant zal het opgaan? Maar God heeft een 
plan, Hij wil dat het Licht overwint, iedere keer 
weer en dat gebeurt ook: op de Paasmorgen. 
We mogen danken en God prijzen dat Jezus voor 
onze zonden is gestorven, maar ook weer is 
opgestaan. Hij leeft!  
Wij wensen u goede Paasdagen toe. 
 
Geboorte 
Bij meester Arwin en 
Jannemieke is op 17 
maart een dochter 
geboren: Elisabeth. 
Ze is het zusje van 
Jayden uit groep 1b 
en Maria. Van harte 
gefeliciteerd en veel zegen bij de opvoeding.  

MR 
In februari heeft de MR weer vergaderd. In deze 
vergadering is uitgebreid de tijd genomen om te 
bespreken hoe het onderwijs op afstand 
gedurende de lockdown is beleefd. Ook is er 
gesproken over het continurooster. Wat betreft 
het continurooster heeft de oudergeleding van de 
MR op 11 maart met Bastiaan vergaderd. Tijdens 
deze vergadering is o.a. het tijdspad en de 
informatiebrief voor de ouders besproken. De 
volgende stap is dat het voorstel aan u, ouders, 
wordt voorgelegd. Zoals het er nu naar uitziet 
ontvangt u het voorstel en de enquête rond 30 
maart.  
Om een goede peiling te kunnen doen, die zorgt 
voor een representatief beeld van alle 
ouders/verzorgers, is het belangrijk dat zoveel 
mogelijk ouders de enquête invullen. In overleg 
met de directie hebben we besloten dat we deze 
peiling geldig vinden als tenminste 75% van de 
ouders/verzorgers de vragenlijst heeft ingevuld.  
Op basis van deze meting wordt door de 
schoolleiding in overleg met de MR een voorstel 
tot het al dan niet wijzigen van de schooltijden. De 
MR gaat er vanuit dat er voldoende draagvlak is 
voor het wijzigen van de schooltijden als minimaal 
67% van de ouders/verzorgers hiervoor stemt.  
 
Mocht u een vraag of aandachtspunt voor de MR 
hebben, dan kunt u die mailen naar 
mr@veldhuizerschool.nl  

 
Verkeersproblematiek 
In de afgelopen periode hebben we meerdere 
malen contact gehad met buurtbewoners en 
ouders van de school over het parkeren bij de 
school. Met name tijdens de piekmomenten 
(halen en brengen van de kinderen) ontstaan 

mailto:mr@veldhuizerschool.nl


 
 

onveilige situaties voor kinderen van onze school, 
maar ook voor kinderen van buurtbewoners. 
Daarom willen we het hier nogmaals onder de 
aandacht brengen en vragen of u zich ook echt aan 
deze afspraken wilt houden. Het gaat tenslotte om 
de veiligheid van alle kinderen!  
 

1. De directe omgeving rondom de 
Veldhuizerschool is een schoolzone. Hier 
rijden we niet harder dan 20 km per uur 

2. Wilt u zoveel mogelijk met de fiets of te 
voet komen! 

3. We gebruiken de route Kraatsweg- 
Slijpkruikweg als eenrichtingsverkeer. 
Zoals aangegeven met een pijl op het 
bijgevoegde kaartje. 

4. Op de Kraatsweg wordt niet gekeerd. 
5. Als u met de auto komt, niet in de bocht 

van de Van Galenstraat-Kraatsweg 
parkeren. Dit zorgt voor onoverzichtelijke 
situaties. 

6. Niet voor uitritten van buurtbewoners 
gaan staan, ook al is het maar 1 minuut. 
Voor buurtbewoners erg vervelend.  

 
U kunt parkeren op de volgende plekken 

- Het parkeerterrein op het schoolplein 
- De parkeerhavens aan de Van Galenstraat 
- Langs de Kraatsweg, aan de kant van ons 

schoolgebouw. 
- Van Speykstraat. (iets verder doorrijden 

aan de linkerkant is een grote 
parkeerplaats. 

Wilt u deze afspraken ook doorgeven aan 
opa’s/oma’s en  andere bekenden die uw kinderen  
regelmatig ophalen?  
 
 

Fotokoch 8 april 13.00 – 14.00 uur voor absenten 
11 maart was de fotograaf bij ons op school. Op die 
dag waren een aantal kinderen afwezig om diverse 
redenen. Voor deze kinderen komt de fotograaf 8 
april van 13.00-14.00 uur weer bij ons op school 
om deze kinderen te fotografen.  
 
 
CJG kinderen in balans 
Bijgevoegd een flyer van het CJG over stress onder 
kinderen. Met als thema ‘Kinderen in Balans’ 
 
Vakantierooster  
Voor het schooljaar 2021-2022 is het vakantie-
rooster vastgesteld: 
 

VAKANTIE DATUM 

HERFSTVAKANTIE 18-10 t/m 22-10 
KERSTVAKANTIE 27-12 t/m 07-01 
VOORJAARSVAKANTIE 28-02 t/m 04-03 
PAASVAKANTIE 15-04 t/m 18-04 
MEIVAKANTIE 25-04 t/m 06-05 
HEMELVAARTSDAGEN 26-05 t/m 27-05 
PINKSTERVAKANTIE 06-06 t/m 06-06 
ZOMERVAKANTIE 08-07 t/m 19-08 

 
Agenda 
 

DATUM ACTIVITEIT 

30 MAART 
 

Peiling continurooster wordt 
verstuurd 

2 APRIL Goede Vrijdag, leerlingen vrij 
5 APRIL Tweede Paasdag 
8 APRIL Portretfoto’s voor absenten 

 
Data gebedskring  

- 21-04, 26-05, 16-06, 14-07  
 

Ten slotte 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag  
9 april.  
 
Hartelijke groet, 
 
Team Veldhuizerschool 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


