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Donderdag 18 november hebben we

een studiedag gehad over onder andere  

de kernwaarden van de school. Dit is

een vervolg op de studiedagen die we

in oktober hadden. Kernwaarden zijn

eigenschappen die laten zien waar een

team voor staat. 

We zijn unaniem op drie kernwaarden

uitgekomen: vertrouwen, samen en

groeien. Met elkaar hebben we

besproken wat dat voor ons betekent

en dat gaan we verder uitwerken. We

houden u op de hoogte via de

nieuwsbrieven.

'Vertrouwen' 'samen'
'groeien'
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23, 24 en 25 november:
oudergesprekken
24 november: autowasactie groep
8
3 december: Sinterklaas
3 december: Nieuwsbrief

De Veldhuizerschool
BSO start niet per 1-1-2022
Carwash verplaatst
Hybride onderwijs

Agenda

In deze nieuwsbrief:

BSO start niet
Het is helaas niet gelukt om voldoende

BSO medewerkers te vinden om per 1

januari 2022 een BSO te starten. Er is

veel vraag naar BSO medewerkers en

het aanbod  is klein. We blijven zoeken,

zodat we alsnog kunnen starten na de

zomervakantie. We houden u op de

hoogte over het vervolg.

Autowasactie groep 8 
De autowasactie van groep 8 was al een

keer verzet, maar is door

omstandigheden nog een keer

verplaatst. De planning is nu

WOENSDAG 24 NOVEMBER. onderaan

de nieuwsbrief vindt u nog een keer

onze flyer!

Hybride onderwijs
We hebben gemerkt dat er in de

afgelopen tijd veel kinderen in

quarantaine moeten vanwege een

gezinslid dat positief is getest. We willen

deze kinderen online ook laten

aansluiten bij de groep, maar we vinden

het ook belangrijk dat dit werkbaar blijft

voor de leerkracht en uw kind. We

hebben met elkaar gesproken over hoe

we dit onderwijs willen vormgeven. In

deze link vindt u een brief met daarin

informatie over hoe wij hybride

onderwijs vormgeven. 

Oudergesprekken
Volgende week zijn er weer

oudergesprekken, deze zijn in principe

fysiek. Met de ouders die in

quarantaine zitten, wordt telefonisch

contact opgenomen op het moment

dat ze zijn ingepland. Geeft u dit bij de

leerkracht aan? Alvast bedankt!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op

D.V. vrijdag 3 december. 

Hartelijke groet,

Team Veldhuizerschool

Ten slotte

https://forms.office.com/r/4CLaxiN5CR
https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2021/11/Hybride-onderwijs-.pdf
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