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Groep 7 naar Tweede Kamer
In de week van Prinsjesdag heeft

groep 7 meegedaan met een hele

speciale winactie. Een opdracht met

als prijs 'een uitje naar de Tweede

Kamer in Den Haag' om écht te

debatteren met de ministers.

Gisteren kreeg de leerkracht een

telefoontje: groep 7 heeft gewonnen! 

Dit betekent dat zij 22 november naar

de Tweede Kamer gaan, om, namens

de Veldhuizerschool, kritische vragen

te stellen over de nieuwe plannen van

de regering, voor de komende 4 jaar.

Groep 7 naar de Tweede
Kamer
Medezeggenschapsraad
Vergoeding overblijven
Schoolfotograaf
Afwezigheid Bert Rebergen
Breinbrekers
Typecursus

In deze nieuwsbrief:
Op 20 september hebben wij als MR

de eerste vergadering gehad van dit

schooljaar. Tijdens deze vergadering

hebben wij samen met Bastiaan de

uitkomsten van de

oudertevredenheidspeiling besproken.

Ook is door Bastiaan de evaluatie van

het schooljaarplan 2021-2022 en het

schooljaarjaarplan 2022-2023 met ons

gedeeld. 

Dit schooljaar vergaderen wij op 1

november 2022, 31 januari 2023, 4

april 2023 en 13 juni 2023. Ouders zijn

welkom op deze vergaderingen. Het is

wel fijn als u dat van tevoren wilt laten

weten als u aan wilt sluiten. Ook als u

vragen hebt over beleid, organisatie of

regels m.b.t. tot school of De Drieslag,

dan kunt u die altijd via mail of

persoonlijk aan ons stellen. Het e-

mailadres van de MR is:

mr@veldhuizerschool.nl

De rol van de MR is om ouders en

personeel te betrekken bij het

schoolbeleid en wij stellen vragen aan

de GMR (gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad van De

Drieslag). 

Nieuws van de
Medezeggenschapsraad

Typecursus
Voor de kinderen van groep 6 t/m 8

organiseert Marja van der Helm bij ons

op school vanaf 29 november een

typecursus. Deze is na schooltijd. Er

zijn nog enkele plekken vrij. Als u

interesse heeft voor uw kind, dan kunt

u zich nog aanmelden via onderstaand

e-mailadres:

marja.typicalme@gmail.com

http://www.veldhuizerschool.nl/
mailto:mr@veldhuizerschool.nl
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 11
november. 

Hartelijke groet,

Team Veldhuizerschool

Agenda
24-28 oktober: Herfstvakantie
2 november: Dankdag op school
3 november: Open inloop 8.30-8.50 uur
11 november: Nieuwsbrief 6

Op de MR-vergadering van 20 september hebben wij met

elkaar gesproken over de vrijwillige ouderbijdrage van dit

schooljaar. Het huidige bedrag blijft gehandhaafd. 

De kosten voor één kind zijn € 47,00, voor twee kinderen €

85,00, voor drie kinderen € 113,00 en voor vier of meer

kinderen € 132,00. Dit is een vrijwillige bijdrage.

Sinds we over zijn gegaan naar het continurooster, is de

tussenschoolse opvang (TSO) niet meer nodig. Op dit

moment zijn een aantal leerkrachten en

onderwijsassistenten, aangevuld met een aantal

overblijfouders die een half uur of een uur overblijven. Het

afgelopen jaar is deze vrijwillige vergoeding betaald van het

geld dat de TSO nog op haar rekening had staan, nadat de

ouders de mogelijkheid hebben gekregen om resterend

tegoed terug te krijgen.  

De Oudergeleding MR heeft ingestemd met het voorstel dat

de overblijfouders vanaf heden een vrijwillige bijdrage

ontvangen vanuit ouderbijdrage. Op deze wijze kunnen de

collega's die voor de groep staan een half uur pauze

houden tussen de middag. 

Dankdag 

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf stond nog niet in de jaarplanning, maar

we hebben een datum geprikt. Op donderdag 8 juni komt

de schoolfotograaf bij ons op school voor de portretfoto's. 

Vergoeding overblijven

Actie voor de Voedselbank

week 39: € 93,40

week 40: € 60,55

week 41: € 79,60

week 42: € 55,15

groenten in pot of blik, 

pakjes soep, 

rijst,

nasi kruiden, 

koffie, 

houdbare melk, 

wereldgerechten. 

De afgelopen weken zijn de volgende bedragen opgehaald

voor de Voedselbank. Dank u wel!

In de weken 44, 45 en 46 (dat zijn de 3 weken na de

herfstvakantie) mogen de kinderen ook producten

meenemen voor de Voedselbank. Iedere groep krijgt een

leeg krat waarin de meegebrachte spullen kunnen worden

gedeponeerd. De producten die de kinderen mee mogen

nemen zijn: 

Op verzoek van de Voedselbank gelieve géén snoep, koek of

chips in te leveren.

De kinderen hebben op school allemaal een eigen flyer

gemaakt en mee naar huis genomen. Hebt u meerdere

kinderen op school en dus meer dan één flyer? Geef ze

gerust aan de buren of aan familie. Hoe meer mensen

meedoen, hoe meer mensen geholpen kunnen worden. We

hopen met elkaar een heleboel spullen naar de

Voedselbank te kunnen brengen. Doet u mee? 

Ten slotte
Dankdagboekje

In de week na de herfstvakantie vieren we met elkaar

Dankdag. Dit keer vieren we het op school in 2 verschillende

vieringen. Helaas kunt u daar als ouders niet bij aanwezig

zijn. Thuis kunt u in het gezin wel bezig zijn met de verhalen

die we die week gaan vertellen. Daarbij kunt u gebruik

maken van het gezinsdagboekje (zie link onderaan artikel).

Van harte aanbevolen. 

Het thema is dit jaar 'Wie dank jij?' aan de hand van de

verhalen over de profeet Elia bij de beek Krith en bij de

weduwe van Sarfath. We willen met de kinderen nadenken

over Gods grote macht die Elia en ons van voedsel voorziet.

Wij mogen Hem daarvoor danken en eren. Tegelijkertijd

geeft dit ons ook verantwoordelijkheid naar andere mensen

toe: hoe zorgen wij voor hen? Daarover vindt u meer in

deze nieuwsbrief: de actie voor de Voedselbank.

http://www.veldhuizerschool.nl/
https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2022/10/gezinsdagboekje-dankdag-2022.pdf

