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NIEUWSBRIEF VAN DE VELDHUIZERSCHOOL -

4 FEBRUARI 2022

Corona update

Het aantal besmettingen op
Veldhuizerschool stijgt hard. Wilt u er
rekening mee houden dat het voor ons
vrijwel niet meer mogelijk is om
vervanging te regelen. Wilt u er
daarom in de komende weken
rekening mee houden dat er een
groep niet naar school kan, omdat we
geen leerkracht voor die groep
hebben? We doen ons uiterste best
om ervoor te zorgen dat de school

Verkeerssituatie

Afgelopen maandag was het stormachtig en veel kinderen werden met de
auto gebracht. Dat heeft geleid tot

zoveel mogelijk open blijft.

Oudergesprekken

De oudergesprekken vinden plaats op
22, 23 en 24 februari. Via Parro
worden de gezinnen met meerdere

gevaarlijke situaties. Daarom brengen

kinderen bij ons op school op 14

we de verkeerssituatie nogmaals

februari om 20.00 uur uitgenodigd om

onder de aandacht. Wilt u de juiste

zich in te schrijven. De andere ouders

route volgen en met in- en uitstappen

kunnen 16 februari 20.00 uur zich

goed letten op het andere verkeer,

inschrijven. De gesprekken vinden

zodat de doorstroom goed verloopt.

plaats in het lokaal van uw kind. De

Op de laatste pagina vindt u nogmaals

ouders die in quarantaine zitten

ons verkeersplan.

kunnen het gesprek online voeren.

www.veldhuizerschool.nl

Agenda
16 februari: Studiedag, alle
kinderen zijn vrij
17 februari: Rapport 1 gaat mee
naar huis
22-23-24 februari: spreekmiddag
en -avond
23 februari: Gebedskring
25 februari: Meesters- en
juffendag
25 februari: Nieuwsbrief 11
28 februari - 4 maart:
voorjaarsvakantie
In deze nieuwsbrief:

Geboorte
Corona update
Verkeerssituatie
Oudergesprekken
Voorstellen juf Daphne en juf
Sanne
Meesters- en juffendag
Verteltassen
Van de vakleerkracht
bewegingsonderwijs
Overblijfouders gezocht
Studiedag op 16 februari
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Meesters- en juffendag
Beste ouders,
Op D.V. Vrijdag 25 februari hopen
de leerkrachten samen met de
kinderen de meesters- en
juffendag te vieren. Op deze
ochtend worden de verjaardagen
van de meesters en juffen gevierd. Wij hopen een feestelijke
ochtend!
We vragen u om een kleine bijdrage. Van het geld worden er
cadeaus gekocht voor de leerkrachten en het
onderwijsondersteunend personeel. Denk hierbij aan
conciërges, stagiaires, etc. Zij betekenen ook veel voor de
school!
U kunt het geld inleveren uiterlijk woensdag 16 februari!
Uw kind kan dit geld inleveren in het potje in de klas.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Namens de ouderraad,
Linda Wessels en Kristel Meerveld

www.veldhuizerschool.nl
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Verteltassen groep 1 en 2

Gezocht: overblijfouders

Wilt u op woensdag 9 februari de verteltassen weer

We zijn op zoek naar overblijfouders die het leuk vinden om

inleveren?

de kinderen een goede pauze te bezorgen tussen de

De tassen worden op woensdag 23 februari weer uitgeleend

middag.

aan groep 1.

Wat houdt het in? Je bent bij de kleuters of groep 3 t/m 5 de
overblijfouder en houd je in de gaten of het spelen goed

Een paar aandachtspunten:

gaat en doe je mee, door bijvoorbeeld te helpen met

Het is leuk als u het prentenboek meerdere malen

touwtje springen of een potje voetbal.

voorleest en samen met uw kind de spelletjes doet.

Afhankelijk van de mogelijkheden die u heeft, wordt er een

Bespreek de tas niet in één keer, maar verspreid het

rooster gemaakt en ontvangt u een kleine vergoeding voor

over de dagen. Herhaal en speel de spelletjes opnieuw.

het overblijven.

Zo leert het kind er het meest van.

Heeft u interesse wilt u dan contact opnemen met Bastiaan?

Zorg ervoor dat de tas en de materialen netjes blijven.

Dat kan via de mail: bvsilfhout@veldhuizerschool.nl

Controleer de tas bij ontvangst en voor inlevering.
Lever de tas op tijd in! Op de inleverdatum en voor 8.30

De leerkrachten hebben op dat moment hun pauze en voor

uur!

u een heerlijk moment buiten. Zo kunnen we ook samen

Alvast veel leesplezier samen!

school zijn!

Studiedag 16 februari

Tenslotte

We hebben op woensdag 16 februari weer een studiedag
met alle teamleden van de Veldhuizerschool.
Op deze dag gaan we verder met elkaar nadenken over onze
kernwaarden en in verschillende werkgroepen gaan we aan
de slag om onze plannen te realiseren.
Deze dag zijn alle kinderen vrij. Donderdag zijn ze weer van
harte welkom op school

www.veldhuizerschool.nl

Hieronder vindt u nog het verkeersplan. De volgende
nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag 25 februari.
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

