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Op de bovenstaande foto's een kleine

impressie van wat er zoal gebeurt in de

groepen. Er wordt hard gewerkt en er is

tijd voor ontspanning. Vorige week

waren ook de luistergesprekken met u

als ouder. Fijn dat we weer op school

konden luisteren en spreken over uw

kind(eren). 

Tegelijkertijd moest groep 4 in

quarantaine en zijn een heel aantal

gezinnen nu thuis, ook in quarantaine. 

We hopen dat we snel weer iedereen op

school kunnen verwelkomen. Verderop

in deze nieuwsbrief vindt u meer

informatie over de maatregelen in en

om de school. 

We zijn begonnen!
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5 en 7 okt: adviesgesprekken
groep 8
4 okt: Kinderboekenweek
5 okt: Dag van de leraar
8 okt: Openingsfeest
12 okt: Nieuwsbrief 4
13-15 okt: Kamp groep 8
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Agenda

In deze nieuwsbrief:

Wat wordt er van u verwacht? Op

maandag 1 november, 10 januari, 7

maart en 9 mei van 08.30 uur tot

ongeveer 10.00 uur gaat het team de

groepen langs om de haren van de

leerlingen te controleren. Wanneer er

luis geconstateerd is, wordt er

tussendoor nog een extra controle op

maandag gedaan. Ervaring is niet nodig.

U wordt ingewerkt en werkt altijd samen

met andere ouders. Wilt u ons team

komen versterken, mail dan naar

aslingerland@veldhuizerschool.nl.

Alvast bedankt voor uw reactie! 

Wij zijn dringend op zoek naar ouders,

die ons willen helpen bij de

luizencontroles op school. 

Versterking luizenteam

mailto:aslingerland@veldhuizerschool.nl
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Openingsfeest

Op vrijdagmorgen 8 oktober zoeken we mensen die

willen helpen met klaarzetten en versieren. We starten

om 10.00 uur en hopen om 12.00 uur klaar te zijn. Als

veel mensen zich hiervoor opgeven zijn we vast al

eerder klaar... Kinderen die nog niet op school zitten

mogen gewoon meekomen. Ze vermaken zich vaak

lekker in en rond de school. 

Voor het tijdsblok 16.30 - 19.00 uur zijn we op zoek naar

naar helpende handen/koks voor de kraamjes waaruit

al het lekkers gaat komen. Ervaring is niet nodig, een

dosis gezelligheid en goed humeur is voldoende! We

hopen dat er veel aanmeldingen hiervoor

binnenstromen zodat we elkaar kunnen afwisselen en

iedereen ook de tijd heeft zelf even op het plein bij te

kletsen en wat lekkers te nuttigen. 

Tja, dan moet er natuurlijk ook opgeruimd worden. Niet

het meest leuke klusje, vooral niet als de kinderen moe

zijn en naar bed moeten. Maar er zijn vast wel helpende

handen te vinden die vanaf 19.00 uur helpen opruimen.

De ervaring leert dat het toch eigenlijk altijd wel gezellig

is dat opruimen met elkaar. Vele handen maken licht

werk. Wie helpt ons mee zodat we allemaal rond 20.00

uur naar huis kunnen?

Iets later in het schooljaar dan we gewend zijn, maar wat

zijn we blij dat we alle kinderen en ouders van de

Veldhuizerschool kunnen uitnodigen op het openingsfeest!

Op vrijdag 8 oktober 2021 is iedereen welkom van 17.00
tot 19.00 uur op het Veldhuizerschool Oktoberfeest op het

schoolplein. Reserveren jullie de datum vast in de

agenda's? Verdere informatie over het feest komt volgende

week. 

Om een mooi feest neer te kunnen zetten, kunnen we niet

zonder jullie hulp. Wie helpt ons?

1.

2.

3.

We zien jullie aanmeldingen voor het helpen graag

tegemoet op or-vhs@veldhuizerschool.nl. 

Alvast bedankt en we hopen op een gezellig feest met

elkaar!

De Ouderraad

N u m m e r  3

draad weer op te pakken op de Veldhuizerschool. Voor de

zomervakantie was ik er ook al een paar maanden, toen als

vrijwilligster in de beide groepen 3. Als onderwijsassistent

ben ik nu elke maandag - en woensdagochtend in groep 3

en 4. Veel dingen zijn voor mij nieuw en ik geniet er echt

van!

Ik zie uit naar een fijne tijd bij jullie op school 😊. 

We zijn in dit nieuwe schooljaar alweer met de gebedskring

bij elkaar geweest. Om Gods zegen te vragen voor dit

schooljaar. Voor kinderen, ouders, gezinnen, leerkrachten.

Maar we bidden ook altijd voor de MR en de OR en de

directie. 

Van de gebedskring
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Veel kinderen gaan met plezier naar school. Maar we
realiseren ons ook dat er kinderen zijn die het moeilijk
hebben, dat er gezinnen zijn waar zorgen zijn. Zorgen of
problemen gaan onze gezinnen en de leerkrachten van
onze school niet voorbij. 
In de moeilijkheden mogen we weten. De Heere gaat voor
ons uit. Wat er ook gaat komen. Wat er op ons pad komt;
Hij weet het. En Hij ís daar al!

Ten slotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. dinsdag 12
oktober. Dit in verband met het kamp van groep 8. 

Hartelijke groet,

Team Veldhuizerschool

Dat is ons gebed voor een ieder

die dit leest. Dat we mogen weten

en vertrouwen dat Hij ons nooit

verlaat. 

Heel in het bijzonder hebben we

afgelopen woensdag gebeden voor

Bastiaan, leerkrachten, kinderen

en gezinnen nu er een heel aantal
coronabesmettingen zijn op school. Of kinderen thuis

moeten blijven vanwege quarantaine van een gezinslid. 

Wil je meebidden? We komen op 13 oktober weer op school

samen om te bidden. Wil je hier meer over weten? Neem

gerust contact met ons op.

Een hartelijke groet namens de gebedskring; Eline Prins (06-

43278393)

Hiernaast ziet u de inkomsten

en uitgaven van de ouderraad

over het schooljaar 2020-

2021. 

Ondanks corona hebben veel

activiteiten toch doorgang

kunnen vinden. En dit jaar

hopen we ook het openings-

feest te kunnen organiseren,

zoals u in deze nieuwsbrief

hebt kunnen lezen. 

Financiële verantwoording OR

Kleuters worden nog bij het hek gebracht. Vanaf
maandag 11 oktober mag u uw kind weer in de klas
brengen. 
De kinderen van groep 3 mogen vanaf 11 oktober tot
de herfstvakantie in de school worden gebracht.
De inloopmorgen organiseren we na de herfstvakantie.
We vragen u om de beslisboom goed door te lezen en
te volgen. NB. Bij een positieve uitslag geeft de GGD
de quarantaineperiode aan, we willen u vragen om
deze te volgen, ook al geeft de beslisboom anders
aan. 

Per 25 september worden landelijk een aantal
coronamaatregelen losgelaten. In de afgelopen twee
weken was er in de school een uitbraak, waar wij hebben
gemerkt hoe snel het virus rond kan gaan in een groep. Dat
heeft ons toch doen besluiten om nog even  voorzichtig te
zijn met het loslaten van een aantal maatregelen, totdat we
merken dat de besmettingen voortkomend uit de haard op
school weg zijn. Voor de school betekent dit het volgende:

Coronamaatregelen

Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u

informatie over de BSO. Leest u dit goed door, mocht u

daar vragen over hebben, stel ze gerust!

Buitenschoolse opvang

https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2021/08/Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_-200921.pdf-1.pdf


Informatie over BSO
We hopen per 1 januari 2022 een

Buitenschoolse Opvang te starten op de

Veldhuizerschool. 

In nieuwsbrief 15 van het vorige

schooljaar is er geïnventariseerd of er

voldoende animo is voor een BSO. Dat

bleek ruim het geval. Op maandag,

dinsdag en donderdag waren er

minimaal 15 kinderen. Dit betekent dat

we willen starten met twee

medewerkers op maandag, dinsdag en
donderdag. Op de andere dagen is nog

geen BSO. 

Om daadwerkelijk de BSO te starten, is

het van belang dat u uw kind(eren)

inschrijft. Klik hier om in te schrijven. 

Let op: De Veldhuizerschool staat er
nog niet bij, kiest u voor
Koepelschool met als opmerking VHS. 

We zijn nog op zoek naar pedagogisch

medewerkers die de BSO willen op

starten. Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met Bastiaan van

Silfhout via

bvsilfhout@veldhuizerschool.nl 

Deze advertentie staat ook op de

website van de school en op social

media. Deelt u hem gerust, zodat zoveel

mogelijk mensen de advertentie zien. 

De BSO wordt georganiseerd in de hal van de Veldhuizerschool. We zorgen

voor een goede plek waar de kinderen rustig kunnen spelen na schooltijd. In

de komende periode zullen we met betrokkenen gaan overleggen hoe dit er

voor iedereen optimaal uitziet.
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https://rosasoftware.nl/rosa/inschrijven/kdvstap1.php?bdf_nr=3304

