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Danken
Vorige week woensdag mochten we op

school stil staan bij dankdag voor gewas

en arbeid. Wij willen Hem danken en

eren voor wat Hij ons het afgelopen jaar

gegeven heeft. Vandaaruit zijn we ook

dankbaar voor het werk dat ouders en

anderen konden doen, en delen we met

anderen wat we zelf gekregen hebben.

Afgelopen weken hebben we voedsel

ingezameld voor de Voedselbank.

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Dankdag
Van de Medezeggenschapsraad
Studiedag 14 november
Combinatiegroepen
Spreekmiddagen
Ouderhulp

In deze nieuwsbrief:

Op 1 november heeft de MR weer

vergaderd. Tijdens deze vergadering is

het beleid combinatiegroepen besproken.

Daarnaast heeft Bastiaan ons bijgepraat

over de voortgang van het schoolplan en

toegelicht waar de werkgroepen

(thematisch werken, taal, rekenen en

schoolplein) zich op dit moment mee

bezig houden. 

De eerstvolgende MR vergadering is op 31

januari 2023. Heeft u ideeën of vragen

aan ons, stel ze gerust. We zijn met enige

regelmaat ook op het schoolplein te

vinden.

Aanstaande maandag 14 november is er

een studiedag. Alle kinderen zijn die dag

vrij. We hopen met elkaar verder na te

denken over de nieuwe taalmethode en

werken we in verschillende groepen aan

diverse onderwerpen, zoals thematisch

onderwijs, het schoolplein, rekenen, taal

en persoonsvorming. 

Vanuit de MR

Combinatiegroepen
In de school hebben we verschillende

combinatiegroepen. We hebben

vastgelegd hoe we hier mee omgaan en

welke keuzes we maken. Via de link

onderaan dit artikel kunt u lezen hoe wij

het vormgeven.

Combinatiegroepen

Studiedag

Agenda

Spreekmiddagen
Op dinsdag 22 november t/m donderdag

24 november zijn de spreekmiddagen.

We willen graag een keer proberen hoe

dit bevalt in plaats van twee avonden. Dit

is een vrijblijvend gesprek, als u hier

behoefte aan heeft kunt u zich

inschrijven, de leerkracht kan u ook

uitnodigen. Vanaf volgende week

maandag 14 november om 20.00 uur

kunnen alle gezinnen met meerdere

kinderen zich inschrijven, vanaf woensdag

16 november 20.00 uur alle andere

gezinnen. De inschrijving sluit op

maandag 21 november om 12.30 uur. 

14 november: Studiedag

16 november: Gebedskring

22-24 november: Spreekmiddagen

25 november: Nieuwsbrief 7 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op

vrijdag 25 november. 
Hartelijke groet,

Team Veldhuizerschool

Ten slotte

Hulp van ouders
In de school zijn veel activiteiten voor uw

kind, denk hierbij aan uitjes, startfeest,

Kerst, schoolreis en Sinterklaas. We

kunnen niet zonder uw hulp. 

We merken dat het moeilijk is om

voldoende ouders te krijgen voor het

organiseren van activiteiten. Wilt u zich

daarom opgeven als er een vraag komt?

http://www.veldhuizerschool.nl/
https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2022/11/Beleid-combinatiegroepen.pdf

