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Een nieuw schooljaar 
De laatste vakantieweek is weer bijna voorbij 
en aanstaande maandag hopen we de 
kinderen weer op school te verwelkomen. In 
de afgelopen weken is er hard gewerkt om 
de school en de lokalen in orde te maken. 
We zien er naar uit om de kinderen weer te 
ontvangen. 
 
We hebben tot op heden geen nare 
berichten ontvangen van ziekte of 
anderszins. Daar zijn we blij en dankbaar 
voor. Helaas is corona nog steeds onder ons, 
al zijn de vooruitzichten, zoals ze nu 
geschetst zijn, positief. Er zullen nog wel een 
aantal maatregelen gehanteerd moeten 
worden die we hieronder verder toelichten.  
 
Coronamaatregelen 
Totdat de 1,5 meter maatregel kan worden 
losgelaten, kunnen we nog niet alle ouders 
tegelijk ontvangen in de school. Dit betekent 
het volgende: 
- Kleuterjuffen halen de kinderen op bij 

het hek om 8.20 uur 
- Het hek aan de achterzijde van de school 

is weer open voor fietsers.  

- Het inloopmoment van dinsdag 31 
augustus vervalt, we plannen deze in 
zodra het weer kan.  

- De informatieavonden willen we wel 
fysiek door laten gaan, maar niet op 
hetzelfde tijdsstip: 

Groep 
0/1 

Donderdag 9 september 19.30 
uur 

Groep 3 Dinsdag 7 september 19.00 uur 

Groep ¾ Dinsdag 7 september 19.45 uur 

Groep 4 Dinsdag 7 september 20.15 uur 

Groep 8 Maandag 6 september 19.30 
uur 

 
Om deze informatieavonden goed te laten 
verlopen willen we u vragen om per gezin 1 
persoon te laten komen. 
De ouders van groep 1 uit de 
combinatiegroep 1/2 hebben vorig jaar al 
een informatiebrief gekregen, mocht u nog 
extra aanvullende informatie willen hebben, 
kunt u zich melden bij de juffen.  
De ouder waarvan hun kind in de 
combinatiegroep 3/4 zit, krijgt van 19.45 uur 
- 20.15 uur een toelichting op de 
combinatiegroep. 
 
 

Verkeersveiligheid 
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief 
vindt u het verkeersplan van de 
Veldhuizerschool. 
Mogen we u vragen zorg te dragen voor een 
veilige omgeving voor onze kinderen? Vooral 
bij slecht weer graag parkeren op de Van 
Galenstraat of de andere parkeerplaatsen. 
We merken dat bij het parkeren voor de 
school er gevaarlijke situaties ontstaan. 
Kinderen steken vaak tussen de auto's de 
weg over met alle gevolgen van dien. 
Ook een dringend verzoek om niet te 
parkeren voor de uitgangen van de woningen 
van de buurtbewoners. Laten we zo ook een 
voorbeeld voor onze kinderen zijn. 
 
Contact met school 
U kunt onze school bereiken via 
telefoonnummer 0318-615269 of via de mail: 
info@veldhuizerschool.nl   
Een goed contact met u als ouders stellen wij 
op prijs. Mocht u iets willen vragen of 
meedelen aan de leerkracht dan kunt u na 
schooltijd telefonisch contact met hen 
opnemen. Of u stuurt een berichtje via de 
mail of Parro. 

mailto:info@veldhuizerschool.nl


 
 

U kunt ook gerust even binnenlopen na 
schooltijd. Als dat niet gelegen komt, maken 
we een afspraak met u voor een ander 
moment. 
Voor schooltijd is dat geen geschikt  moment, 
omdat de leerkrachten dan aandacht aan de 
klas moeten geven. 
 
Luizencontrole 
Op maandag 6 september vindt weer de 
eerste luizencontrole plaats. 
Wilt u ervoor zorgen dat er niet teveel gel in 
het haar zit en de kapsels niet te ingewikkeld 
zijn? Mochten er luizen gevonden worden bij 
uw kind of als er twijfels zijn, dan wordt u 
hiervan door school op de hoogte gesteld. 
Het is belangrijk om ook thuis regelmatig het 
haar van uw kind te controleren.  
 
Klassenouders 
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar  
klassenouders! Wat houdt het in om 
klassenouder te zijn? Aan iedere groep 
worden één of twee ouders gekoppeld die de 
leerkracht assisteren bij allerlei praktische 
zaken. U kunt hierbij denken aan praktische 
klusjes in de groep, inkopen doen, assisteren 
bij een maaltijd op school, etc. Ook benadert 
de klassenouder andere ouders van de groep 
als er assistentie nodig is. Heeft u nog vragen 
over de taken van de klassenouder? Stel ze 
gerust aan de leerkracht van uw kind! We 
vinden het fijn als er voor iedere groep twee 
klassenouders beschikbaar zijn. Wilt u er  

nog eens over nadenken of deze taak bij u 
past?  
Vraag gerust eens een ervaren klassenouder 
naar informatie. Opgeven kan bij de 
leerkracht van de desbetreffende groep. 
 
Samen fruit 
eten 
Op de dagen 
met een D 
nemen we fruit 
mee! Ook dit 
schooljaar 
vragen we u om op dinsdag en donderdag uw 
kind fruit mee te geven voor de 
ochtendpauze. Voor de andere dagen is het 
natuurlijk ook raadzaam om iets gezonds 
mee te geven en is het niet de bedoeling dat 
kinderen koek of chips nuttigen.  
 
Continurooster 
Vanaf heden is het continurooster het 
basisrooster op de Veldhuizerschool. In de 
leidraad leest u hoe wij het gaan vormgeven.  
 
Agenda 

Datum Activiteit 

Ma 30 aug Start schooljaar 2021-2022 

Ma 6 sept Luizencontrole 

Ma 6 sept 19.30 uur informatieavond 
groep 0/1  

Di 7 sept 19.00 uur informatieavond 
groep 3 

19.45 uur informatieavond 
groep ¾ 
20.15 uur informatieavond 
groep 4 

Do 9 sept 19.30 uur informatieavond 
groep 8 

Do 9 sept 8.30 uur Jaaropening op het 
plein 

 
Ten slotte 
De volgende  nieuwsbrief  ontvangt u op 
vrijdag 10 september 
 
Hartelijke groet,  Team Veldhuizerschool 

https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2021/08/Leidraad-continurooster.pdf

