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Afgelopen maandag mochten alle

kinderen, meesters en juffen verkleed

komen. Ze beeldden allemaal een

beroep uit. Van ambtenaar tot

verzorgende en van politieagent tot

soldaat. Ook de komende week staat

nog in het teken van dit thema. 

Worden wat je wil

N I E U W S B R I E F  V A N  D E  V E L D H U I Z E R S C H O O L  -   1 2  O K T O B E R  2 0 2 1

J a a r g a n g  2 6N u m m e r  4

13-15 okt: Kamp groep 8
13 okt: gebedskring
18-22 okt: herfstvakantie
25-26 okt: tweedaagse
leerkrachten, leerlingen vrij
27 okt: groep 2 verteltassen
kiezen
1 nov: Luizencontrole
3 nov: Dankdag met ouders
5 nov: nieuwsbrief

Tweedaagse
Vacatures
Verteltassen
Dankdag
Vertrouwenspersonen
Aanmelden BSO

Agenda

In deze nieuwsbrief:

De viering begint om 09.00 uur en zal

rond 10.00 uur zijn afgelopen. U bent

heel hartelijk welkom!

In de bijlage vindt u het gezins-

dagboekje om gedurende die week ook

als gezin met het thema bezig te kunnen

zijn.

Dankdag
Woensdag 3 november hopen we met

elkaar Dankdag te vieren. Het thema is

dit jaar 'Dankend doorgaan'. We kijken

naar Noach die nadat hij een lange

periode opgesloten is geweest in de ark

niet gelijk overgaat tot de orde van de

dag, maar eerst een altaar bouwt en de

Heere God een offer brengt. 

Als het tegen die tijd mogelijk is, mag u

als ouders Dankdag met ons mee

komen vieren. We gaan die ochtend

naar het gebouw van de

Jonahgemeente aan de Bettekamp 99.

Verteltassen
Gezocht: Ouders die willen helpen bij de

Verteltassen. 

Na de herfstvakantie willen we de

Verteltassen weer uit gaan lenen in

groep 1 en 2. We vinden het belangrijk

dat onze jongste kinderen plezier

beleven aan boeken en op deze manier

hopen we u daar thuis een handje mee

te helpen.  Dit kunnen we echter niet

zonder de hulp van ouders. Vindt u het

leuk om meer betrokken te zijn op

school en heeft u regelmatig tijd op

woensdagochtend (tussen 8.15 en 10.00

uur)? Dan zoeken we u! 

Als commissielid staat u bij het rek

tijdens het uitlenen en inleveren.

Daarna controleert u samen de

inhoud van de tassen. Wilt u zich

opgeven of meer informatie? Dat kan

bij juf Henriette Steenbergen

(hsteenbergen@vhsede.nl). 
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Vertrouwenspersonen
Op school zijn er twee vertrouwenspersonen. Juf Tineke

Floor(groep 1/2) en meester Wim van Aggelen(groep 8). De

vertrouwenspersonen staan klaar voor leerlingen, ouders

en leerkrachten. In de klassen wordt er aandacht aan de

vertrouwenspersonen besteed en wordt er besproken

wanneer je naar deze personen kunt gaan. 

Ook voor ouders staan wij klaar als u bijvoorbeeld een

klacht heeft. De procedure is dan als volgt:

Het kan voorkomen, dat u vragen hebt of het ergens niet

mee eens bent. U heeft een klacht.  

1. Ga eerst naar de persoon die het betreft. Wanneer dit

niet afdoende is, neemt u dan contact op met de directie. 

2. Wanneer dit onverhoopt niets oplevert, kunt u een

beroep doen op de klachtenregeling. Neemt u dan contact

op met de contactpersonen op school, die door het bestuur

benoemd zijn. Dit zijn juf Tineke Floor en meester Wim van

Aggelen. Deze contactpersonen kunnen doorverwijzen naar

de onafhankelijke vertrouwenspersoon. De

vertrouwenspersoon zal bekijken of er mogelijkheden zijn

uw klacht op te lossen binnen de eigen schoolorganisatie.

De functie van de vertrouwenspersoon is het begeleiden

van de klager door alle procedures en toe te zien op een

zorgvuldige afhandeling.

Mochten er dingen zijn waar u tegenaan loopt dan weet u

ons te vinden.
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Tweedaagse
Op 25 en 26 oktober gaan we met alle medewerkers van de

Veldhuizerschool op tweedaagse. We komen samen in

Garderen waar we met elkaar gaan nadenken over het

onderwijs op onze school. 

Alle kinderen zijn maandag en dinsdag vrij. Woensdag 27

oktober is de school weer open!

Vacatures
In de afgelopen periode stonden er twee vacatures open.

We zijn nog steeds op zoek naar een leerkracht in groep 5-6

voor woensdag, donderdag en vrijdag. 

Als u iemand kent die interesse heeft in deze prachtige

baan, geef het gerust door. De gouden tipgever ontvangt

van ons € 250,-

Ook voor de BSO zijn we op zoek naar twee medewerkers.

Heeft u interesse of vragen over deze baan, mail of bel

gerust. Ik sta u graag te woord. 

Op dit moment stromen de aanmeldingen binnen. Op

dinsdag en op donderdag zijn op beide dagen al 15

kinderen aangemeld. Wilt u zich aanmelden voor de BSO,

dan kunt u dat doen via deze link.

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag 5
november. 

Hartelijke groet,

Team Veldhuizerschool

Ten slotte

https://rosasoftware.nl/rosa/inschrijven/kdvstap1.php?bdf_nr=3304

