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Afgelopen donderdag zijn we het jaar

gestart met de sing in. Met alle

kinderen van de school en veel ouders

hebben we  God mogen loven en

prijzen. We kijken terug op een mooi

moment met elkaar en we mogen

weten dat we ondanks alle

omstandigheden bij hem mogen

komen. Hij is het waard om geprezen te

worden!

Sing in 
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14, 15 en 16 sept: 
 Luistergesprekken 
15 sept: Start breinbrekers
15 sept: Gebedskring
17 sept: Start Plusklas
24 sept: Nieuwsbrief 3

Sing in
Oproep overblijfouders
Oproep klassenouders
Vakleerkracht gym
Startfeest verplaatst
Nieuwe collega's
In- en uitgangen van de
school
Kinderen in groep 1
Beslisboom
Privacy voorkeuren 

Agenda

In deze nieuwsbrief:

Oproep klassenouder
In de vorige nieuwsbrief is het ook al

genoemd en veel groepen zijn al

voorzien, maar we zijn nog op zoek

naar klassenouders. Als u de kinderen

en de leerkracht van de groep wilt

helpen, neemt u dan contact op met de

leerkracht.

Oproep overblijfouder 
Tussen de middag blijven alle kinderen

op school en hebben ze een half uur

pauze. In deze pauze lopen er

leerkrachten en medewerkers buiten

die geen eigen groep hebben. Dit wordt

aangevuld met overblijfouders. Wilt u af

en toe komen ondersteunen? U

ontvangt hier een vergoeding voor.

Door het op deze wijze te organiseren

kunnen de leerkrachten een half uur

pauze hebben tussen de lessen door. U

kunt zich opgeven bij Bastiaan via het

volgende emailadres:

bvsilfhout@veldhuizerschool.nl

Vakleerkracht gym
Via sportservice Ede hebben wij dit jaar

voor groep 3/4, 5/6 en 7b een vak-

leerkracht. Op deze wijze hebben alle

leerlingen een leerkracht met de juiste

bevoegdheden, zonder dat leerkrachten

onderling hoeven te ruilen. Juf Rianne

stelt zich voor op de volgende pagina.

mailto:bvsilfhout@veldhuizerschool.nl
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Startfeest verplaatst
Vanwege de coronamaatregelen  hebben we besloten ook

het startfeest te verplaatsen. We willen het nu op 8
oktober organiseren als de maatregelen van de overheid

dit toelaten. 
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In- en uitgangen school
Wilt u er ook op letten dat de kinderen via de juiste ingang de

school binnenkomen en verlaten? 

Vanwege de coronamaatregelen gingen de kinderen via 

 verschillende kanten naar binnen of buiten. 

Nu de maatregelen zijn versoepeld gaan de kinderen van groep

1 en 2  via de kleuteringang  naar binnen of buiten, de kinderen

van groep 3 t/m 8 gaan via de achteringang naar binnen of

buiten. 

We hebben ook gemerkt dat veel ouders voor de school

wachten, maar u mag ook het plein bij groep 3-8 op om bij de

achteringang de kinderen op te wachten. 
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Beslisboom
Wilt u weten of uw kind met klachten naar school mag

komen? Dan kunt u de beslisboom raadplegen. Bij twijfel,

neem dan contact op met school
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Privacyvoorkeuren opgeven

Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen' (de 3 stippen).
Tik op Privacy-voorkeuren
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het
potloodje achter uw het kind. 

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om
beeldmateriaal te delen. Via Parro kunt u de privacy-
voorkeuren opgeven en aanpassen. 

U kunt dit via de volgende stappen doen: 

Tijdens het schooljaar kunt u als ouder inzien wat u aan
het begin hebt doorgeven. 

Wilt u ook controleren of uw telefoonnummer nog klopt.
Dit maakt het eenvoudiger voor ons om u te bereiken. 

Ten slotte
De nieuwsbrief heeft een nieuwe lay-out, we hopen dat hij

ook in deze vorm op een prettige manier gelezen kan

worden. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag  24

september.

Hartelijke groet,

Team Veldhuizerschool

https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2021/08/Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_-200821.pdf

