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Openingsfeest 
Op 30 september hebben we op

school weer het openingsfeest

georganiseerd. Met dank aan de grote

inzet van de ouderraad was dit weer

een feest voor ouders, kinderen en

collega's. 

Ook willen we Henk van Keulen, een

ouder bij ons op school hartelijk

danken voor de inzet en

betrokkenheid bij het regelen van de

catering. 
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In deze nieuwsbrief:

Vervanging bij ziekte
De 'r' zit weer in de maand, wat

betekent dat er ook een toename is

van buikgriep en andere kwalen. Dat

slaat helaas onze school niet over. 

We doen onze uiterste best om

vervanging te regelen en meestal lukt

dat ook. Dat betekent soms ook dat

het ten koste gaat van extra hulp

buiten de klas. We proberen dit te

beperken, maar dit zal niet altijd

lukken. We vragen uw begrip hiervoor. 

CJG
Het CJG heeft een flyer gemaakt van

de contactpersonen voor onze school.

In de link onderaan dit artikel kunt u

meer over hen lezen. 

Flyer CJG 

Kledingmarkt Sionkerk
In de maand oktober zal in de kerk

kleding ingezameld worden.

In de link onderaan dit artikel kunt u

meer lezen over hoe u een bijdrage

kunt leveren of er een beroep op kunt

doen.

Kledingmarkt Sionkerk

http://www.veldhuizerschool.nl/
https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2022/09/flyer-Basisschoolteam-Leontine-en-Gerian.pdf
https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2022/09/flyer-Basisschoolteam-Leontine-en-Gerian.pdf
https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2022/09/220928-Kledingmarkt-2022-bericht-Veldhuizerschool-002.pdf
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In verband met het schoolkamp van groep 8 verschijnt de

volgende nieuwsbrief op dinsdag 18 oktober.

Hartelijke groet,

Team Veldhuizerschool

Agenda
5 oktober: Dag van de leraar
3 oktober: Start kinderboekenweek Gi-Ga-Groen
12 oktober: Gebedskring
19-21 oktober: Kamp groep 8
24-28 oktober: Herfstvakantie

Verteltassen
In nieuwsbrief 2 werd  geschreven over de verteltassen in

de onderbouw. Daar hebben kinderen veel plezier van als

er thuis wordt voorgelezen en de spelletjes worden gedaan.

We zijn echter nog op zoek naar ouders die willen helpen

met het verzamelen en uitgeven van de verteltassen.

Zonder uw hulp kunnen we dit niet organiseren. 

Wilt u zichzelf opgeven of meer informatie, dan kunt u zich

melden bij juf Henriette. hsteenbergen@veldhuizerschool.nl

Alvast hartelijk dank! 

Ten slotte

Studiedag 29 september

Rekenen: We hebben een uitleg gehad over het

programma Bareka en Oefensprint. Met deze twee

programma's kunnen we kinderen preventief en

remediërend helpen bij de vaardigheden op het gebied

van automatiseren. Bijvoorbeeld het optellen en

aftrekken van sommen t/m 20. 

Werkgroepen: we hebben op school verschillende

werkgroepen die een aantal onderwerpen onderzoeken

en uitwerken. Bijvoorbeeld de werkgroep 'schoolplein'

heeft gisteren haar eerste ideeën gedeeld in het team

over het nieuwe schoolplein. U wordt van deze

werkgroep, maar ook de andere werkgroepen op de

hoogte gehouden.

Identiteit: We hebben tijdens een wandeling in het bos

met elkaar gesproken over onze identiteit in de praktijk.

Hoe ga je om met conflicten? Hoe ga je een

geloofsgesprek aan met kinderen passend bij hun

leeftijd? Mooi om dit met elkaar te delen en van elkaar

te weten hoe je dit beleeft. 

Afgelopen donderdag hebben we met elkaar een studiedag

gehad. Deze dag stond in het teken van diverse

onderwerpen:

Vertrouwenspersonen
Op school zijn er twee vertrouwenspersonen. Juf Tineke

Floor (groep 1) en meester Wim van Aggelen (groep 8b). 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. Zo nodig kunt u daarna nog terecht bij het bestuur. In

eerste instantie wordt men altijd geacht een klacht in

onderling overleg tussen ouders, personeel en bevoegd

gezag op te lossen. 

3. Als dat niet mocht lukken, kunt u met uw klacht terecht

bij 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.

http://www.veldhuizerschool.nl/

