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Door het oog van...
Door het oog van...
Uitnodiging Kerstviering
Oudertevredenheidspeiling
Overblijfouders
Inzet ouderraad

In deze nieuwsbrief:

We zijn op zoek naar overblijfouders die

ongeveer eens per maand kunnen

overblijven bij de kleuters. Wilt u ons

helpen, dan kunt u zich opgeven bij

Bastiaan.

bvsilfhout@veldhuizerschool.nl

Alvast hartelijk dank! 

Oudertevredenheid

Overblijfouders

Agenda
14 december: Gebedskring

22 december: Kerstviering

23 december: Nieuwsbrief 8

De volgende nieuwsbrief verschijnt op

vrijdag 23 december. 

Hartelijke groet,

Team Veldhuizerschool

Ten slotte

In juni en juli van dit jaar hebben wij een

oudertevredenheidspeiling afgenomen

onder de ouders. We krijgen als school

een 7,5 daar zijn we blij mee. 

U bent het meest tevreden over de

omgang tussen de leerkracht en de

kinderen (bijvoorbeeld het taalgebruik

van leerkrachten), en de leertijd (denk

daarbij aan het continurooster)

Uit de peiling komen ook verbeterpunten

naar voren. We werken aan duidelijke

communicatie en afstemming rondom

(extra) ondersteuning voor uw kind en we

willen dat er voor iedereen duidelijk is

wat we van elkaar verwachten in de

ondersteuning van uw kind. 

Uw betrokkenheid bij de schoolloopbaan

van uw kind is heel belangrijk. U kent uw

kind het beste en wij handelen vanuit

onze professionaliteit als leerkracht. We

hebben uw kennis en ervaring nodig om

uw kind goed te helpen en te begeleiden.

Neem dus gerust contact op met de

leerkracht van uw kind. Zo zoeken we

samen het beste voor uw kind.

Afgelopen maandag was Sinterklaas bij

ons op school. Gelukkig was hij samen

met zijn Pieten kon hij de klassen rond.

We kijken terug op een feestelijke dag. 

De Ouderraad heeft met behulp van

een aantal ouders de Sinterklaasspullen

inmiddels opgeruimd en de school

prachtig ingericht voor Kerst. We willen

de OR hartelijk bedanken voor hun inzet

bij het organiseren van het

Sinterklaasfeest en het inrichten van de

school voor Kerst

In de klassen staan vier kaarsen

waarvan er elke week een extra wordt

aangestoken om zo met de kinderen toe

te leven naar de geboorte van Jezus,

maar ook verder te kijken naar Zijn

wederkomst. We zijn dankbaar dat Hij

Zijn eigen Zoon heeft gegeven voor ons: 

Want zo lief heeft God de wereld gehad,

dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven

heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3 vers 16. 

Tijdens de Kerstviering op 22 december

vieren we het Kerstfeest met het thema

door het oog van...

Wij wensen u een goede

Adventsperiode toe en hopen u bij de

viering te ontmoeten.  

Inzet ouderraad
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