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Geboortes 
Op 23 maart is bij 
de familie van 
Veenschoten een 
dochter geboren, 
Nora Lynn. Zij is 
het zusje van 
Bryan (groep 2a) 
en Robyn.  
 
Bij de familie Aalbers is 
een zoon geboren. Erik 
is het broertje van drie 
trotse zussen, Judith 
(groep 7), Heidi (groep 
3a) en Willemijn (groep 
1a) We wensen beide 
gezinnen veel geluk en Gods zegen bij de 
opvoeding.  
 
Reminder: Peiling schooltijden  
Op 30 maart heeft u een mail ontvangen over de 
peiling onder de ouders over de schooltijden. Veel 
van u hebben deze al ingevuld, maar we missen 
ook nog een heel aantal stemmen. We vinden het 
erg belangrijk om te weten hoe u denkt over de 
schooltijden. Geeft u uw voorkeur voor de huidige 
schooltijden of het continurooster? Voor de 
volledigheid hebben we de brief weer toegevoegd. 
U kunt stemmen t/m 12 april.  

NB. Als uw jongste kind in groep 8 zit, heeft u de 
ouderpeiling niet ontvangen.  
 
Corona maatregelen 
In de afgelopen tijd hebben we bij ons op school 
gelukkig weinig besmettingen gehad. Juf Agnes en 
Juf Jacomine zijn aan het herstellen van een 
besmetting en komen rustig weer terug. We 
hebben op dit moment één groep naar huis 
gestuurd vanwege corona.  
We zijn dankbaar dat het voor onze school beperkt 
is gebleven en we hopen dat het zo blijft.  
We passen een aantal punten aan: 

- Kleuters zijn welkom vanaf 8.20 uur. De 
kleuters die er al om 8.15 uur waren (een 
enkeling), moeten bijna 20 minuten 
wachten voordat de schooldag echt 
begint. Dat is voor kleuters een lange 
periode. Dat is de reden dat we de 
inlooptijd vijf minuten opschuiven 

- We hebben afgesproken om bij het 
continurooster te kijken van vakantie tot 
vakantie. We hebben besloten om van de 
meivakantie tot de zomervakantie ook 
het continurooster te hanteren. 

- De GGD voert onderzoeken en 
screeningen uit bij ons op school. Wij 
kunnen ons voorstellen dat u zich daar 
zorgen over maakt. De Jeugd-
gezondheidszorg (JGZ) legt in een brief uit 
hoe zij werken. Deze kunt u hier vinden.  

Meester- en juffendag 
Op D.V. 30 april hopen de leerkrachten samen met 
de kinderen meester- en juffendag te vieren. Op 
deze ochtend worden de verjaardagen van de 
meesters en juffen gevierd. Wij hopen op een 
feestelijke ochtend! 
 
We vragen u om een kleine bijdrage. Van het geld 
worden er cadeaus gekocht voor de leerkrachten 
en het ondersteunend personeel. Zij betekenen 
veel voor onze school en wij willen dat op deze dag 
laten blijken. 
 
Uw kind kan tot woensdag 21 april het geld 
inleveren in het daarvoor bestemde potje in de 
klas. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet,  
De ouderraad. 
 
Parro en AVG 
Ouders die zich nu aanmelden en inschrijven op 
school krijgen de vraag of ze hun privacy-
voorkeuren willen aangeven. Deze staan dan 
geregistreerd en u kunt ze daarna altijd wijzigen. 
Van de ouders van wie hun kind al op school zit, 
weten we dat in veel gevallen nog niet. Daarom 
willen we u vragen om dit aan te passen. Dit kunt 
u zelf doen in de Parro-app. 

https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2021/04/Info-voor-de-nieuwsbrief-Basisonderwijs.pdf


 
 

In de app gaat u naar de instellingen [3 puntjes 
rechts onderin] en vervolgens naar privacy-
voorkeuren. U kunt daar per kind instellen wat u 
wel toestaat en wat niet. Alvast hartelijk bedankt. 
 
Ten slotte 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag  
30 april.  
 
Hartelijke groet, Team Veldhuizerschool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDA 

DATUM Activiteit 
20 EN 21  
APRIL  

Cito eindtoets groep 8 

23 APRIL Koningsspelen 
27 APRIL Koningsdag, leerlingen zijn vrij 
30 APRIL Meester- en juffendag 
3-14 MEI Meivakantie 

 
Data gebedskring  

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


