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Sing in
Donderdag zijn we het jaar weer

gestart met de jaarlijkse sing-in. Onder

begeleiding van juf Joske, juf Willemijn

en meester Aris zongen we prachtige

liederen. Mooi om te zien dat er zoveel

ouders waren om met ons mee te

zingen, dat we God mogen prijzen

door het zingen van liederen met

elkaar.  

Verteltassen
Op de Veldhuizerschool hebben we

prachtige Verteltassen voor groep 1 en

2. In deze tassen zit een prentenboek

en spelletjes die passen bij het boek.

Het is een mooie manier om als ouder

en kind samen bezig te zijn met lezen;

kinderen enthousiast te maken voor

boeken en ondertussen de wereld en

de woordenschat van uw kind te

vergroten. 

Ook dit jaar lenen we deze

Verteltassen graag weer uit aan u als

ouder. Maar...daarvoor zoeken we nog

wel hulp. Lijkt het u leuk om te helpen

bij de uitleen en inname van deze

tassen? Dan horen wij dat graag! Wilt u

meer weten of zich opgeven: stuur

even een mailtje of spreek mij aan op

school.

Henriette Steenbergen

(hsteenbergen@veldhuizerschool.nl)

Inschrijfformulieren
Als uw kind bij ons op school komt in

de periode vanaf nu t/m mei 2023

heeft u een inschrijfformulier

ontvangen. Als dit nog niet het geval is,

wilt u dit dan aangeven bij juf Branda

Loonstra. Dan ontvangt u alsnog een

exemplaar. 

Verteltassen
Screeningsbrief GGD
Fiets op school laten staan
Inschrijfformulieren
Luistergesprekken 
Openingsfeest
Cursussen CJG
Psalmrooster

In deze nieuwsbrief:

Vragenlijst GGD
Als uw kind ongeveer 6  of 10 jaar is,

ontvangt u een vragenlijst van de GGD

en vinden er op school

standaardonderzoeken plaats.

Daarover kunt u meer lezen in de

schoolgids. We willen u eraan

herinneren om de vragenlijsten in te

vullen en mee te geven aan uw kind.  

Fiets op school
Als uw kind de fiets een nacht op

school laat staan, dan kunt u aan de

leerkracht vragen om hem even veilig

weg te zetten. Zo voorkomen we

vandalisme op het schoolplein. 

Cursussen CJG
Het CJG biedt diverse cursussen,

themabijeenkomsten en

voorlichtingen voor kinderen, jongeren

en ouders aan. Via deze link komt u bij

een flyer met het aanbod vanaf

september t/m de Kerstvakantie.  

Psalmrooster
U kunt via deze link het psalmrooster

vinden voor het schooljaar 2022-2023.

http://www.veldhuizerschool.nl/
mailto:hsteenbergen@veldhuizerschool.nl
https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2022/09/Activiteiten-CJG-sept.-tm-de-kerstvakantie-2022-4-12-jaar.pdf
https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2022/08/2022-2023-psalmenrooster.pdf
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Start BSO

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 16
september.

Hartelijke groet,

Team Veldhuizerschool

Agenda
5 september 8.30 uur: Spreekuur CJG/GGD
6, 7 en 8 september: Luistergesprekken
9 september: Start Plusklas
14 september: Gebedskring
16 september: Open ochtend Plusklas
16 september: Nieuwsbrief 3

Plusklas

Afgelopen woensdag was het openingsfeest en donderdag

is de BSO gestart. We kijken terug op een mooie start met

elkaar en hopen dat de kinderen die naar de BSO gaan een

fijne tijd hebben.

Als u meer informatie wilt over de BSO, kijkt u dan op

www.veldhuizerschool.nl/bso

Luistergesprekken
De komende week zijn weer de luistergesprekken met de

leerkracht van uw kind(eren). U wordt van harte

uitgenodigd om uw kind in te schrijven. U hebt hiervoor een

uitnodiging ontvangen via Parro. U kunt zich tot

maandagmiddag 12.30 uur inschrijven. 

Openingsfeest
De ouderraad nodigt u uit voor het jaarlijkse openingsfeest

op vrijdag 23 september. U bent allen van harte welkom

tussen 17:00 – 19:00 uur op het schoolplein.

Er zal gezorgd worden voor eten, drinken en een lekker

ijsje. Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten zoals

schminken, nagels lakken en staan er weer springkussens

klaar.

Tijdens het feest kunt u muntjes kopen die u in kunt

wisselen voor een activiteit of iets eten en drinken.

Voorafgaand zullen we op donderdag 22 september zowel

om 8:30 uur als om 14:30 uur op het plein staan zodat u

alvast de muntjes in kunt kopen. Ook op vrijdag 23

september is de muntverkoop om 8:30 uur en 12:15 uur.

Zijn er creatieve ouders (of grote zussen) die een handje

willen helpen met schminken en het nagels lakken? En zijn

er vrijwilligers die willen helpen bij het verzorgen van het

eten en drinken? Ook moet er een en ander klaargezet

worden (15:30 uur) en na afloop (19:00 uur) worden

opgeruimd. Met elkaar kunnen we er een gezellig feest van

maken! Wilt u helpen? Meld u aan op mailadres 

or-vhs@veldhuizerschool.nl.

We hopen op een gezellig samenzijn en kijken uit naar uw

komst! Ten slotte

In de agenda heeft een wijziging plaatsgevonden. De

informatieavond voor de plusklas is verplaatst naar

februari. Op dat moment stromen er weer nieuwe kinderen

in. De Plusklas start weer 9 september en 16 september is

er om 8.30 uur een open ochtend.

http://www.veldhuizerschool.nl/
http://www.veldhuizerschool.nl/bso
mailto:or-vhs@veldhuizerschool.nl

