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Ter inleiding
Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief lijkt de
Kerstvakantie al weer ver achter ons te liggen. We
zijn dankbaar dat er geen nare dingen zijn
voorgekomen met vuurwerk, thuis of op
vakantieadressen.
Zo zijn we het jaar 2020 ingegaan. Dan gaan ook de
vreugden en zorgen gewoon mee. In sommige
gezinnen kwam al verdriet door (plotseling)
overlijden van een familielid of noodzakelijke
ziekenhuisopname.
Vreugde is er gelukkig ook te melden. Zo mocht juf
Tineke Floor weer oma worden. We feliciteren hen
daar van harte mee.
In ieder geval mogen we weten dat we opnieuw
een jaar ingaan onder de hoede van onze Hemelse
Vader.
Geboren
God gaf leven, kwetsbaar leven, naar Zijn beeld
gevormd. Hij bedacht jou en Hij heeft je
toevertrouwd aan ons.”
Met deze woorden kondigen Christiaan en Els Kok
(Het Carré 28, 6718 DH) als dankbare ouders de
geboorte aan van Emy. Zij mocht op 11 januari het
levenslicht aanschouwen. We feliciteren hen van
harte met hun jongste kind en denken daarbij
natuurlijk ook aan de trotse broers Marcus, Hugo
en Sem. We wensen hen een mooie tijd samen
toe.

Personeel
We zijn geschrokken door het bericht dat we
ontvingen van juf Adrie van Roekel. In de vakantie
werd zij getroffen door een lichte TIA. Gelukkig
blijken de aderen schoon en lijkt het ritme van hart
goed te zijn. Naast schrik is er dankbaarheid. We
wensen haar een spoedig herstel toe.
Juf Anne-Jeth van de Haar kon gelukkig meteen
invallen en zo is voor de maand januari de
vervanging geregeld. Daar zijn we blij mee.

Inmiddels is juf Agnes Baädilla teruggekeerd van
haar verlof.
Het is de bedoeling dat zij groep 1b onder haar
hoede neemt, zodra juf Lida van de Berg van haar
pensioen gaat genieten. Het is een luxe om in deze
periode de klas te leren kennen en nog even
samen op te trekken. Dat komt ten goede aan de
kinderen en de voortgang van het leerproces.
Ook juf Maria van Heerdt zal binnenkort gaan
starten en volgens de planning zal zij samen met
juf Baädilla de groep gaan begeleiden. Maar door
de uitval van juf Van Roekel houden we nog een
slag om de arm.
Het blijft een puzzel om de groepen te bemensen
en goed onderwijs te garanderen. Helaas zijn er
vele scholen in ons land waar de situatie zeer
zorgelijk is. Wat dat betreft mogen we nog steeds
dankbaar zijn.

Schaatsen
Vorige week dinsdag en vrijdag mochten de
groepen 3 t/m 8 gebruik maken van de
schaatsbaan bij het gemeentehuis. Het was weer
een feest om even op de schaatsen te staan. Voor
veel kinderen was een uurtje veel te kort!

Schoonmaakavond
Woensdagavond 22 januari is er weer een
schoonmaakavond. Dit is een lang woord voor een
gezellige poetsavond met ouders en leerkrachten.
In allerlei groepen worden materialen en
speelgoed schoongemaakt.
Dat is een heel werk, maar u weet dat vele handen
licht werk maken! U bent welkom vanaf 18.30u en
om 20.30 hopen we weer klaar te zijn.

Wilt u zelf een emmer en schoonmaakdoekjes
meenemen?

vinden in de schooldamfinales, maar dit jaar
behaalden zij voor het eerst het podium van deze
halve finales. Marthe, Kars, Nathan, Ruth en Joas
behaalden een prachtige tweede plek na een
middag hard strijden. Vrijwel het hele toernooi
streden zij mee om het kampioenschap, maar door
één zure nederlaag was de tweede plek het hoogst
haalbare. Halverwege maart maken zij een goede
kans om het podium te halen in de finale van
Gelderland. Of dit gaat lukken is nog de vraag,
maar de kans is nog nooit zo groot geweest voor
en met deze vijf damtalenten.

Ze moesten aantreden tegen een team dat nog
kans maakte op een podiumplek. Gelukkig was er
nog voldoende energie over om een 4-4 gelijkspel
uit het vuur te slepen. Zodoende eindigde het
welpenteam op de zevende plaats en mogen ook
zij halverwege maart meedoen in de finale van
Gelderland.

Adviesgesprekken groep 8
Groep 8 richt zich alweer op het voortgezet
onderwijs. De komende weken worden de
gesprekken met ouders weer gevoerd om te kijken
wat de juiste richting is voor de kinderen.
Gezin-School-Kerk
Deze week zijn we begonnen met de Gezinschool-kerk week. Het thema dit jaar is ‘Op reis;
op weg naar het beloofde land.’ In de groepen zijn
we bezig met verschillende verhalen, liederen en
werkjes. Op zondag 26 januari zijn de afsluitende
diensten. Hierover zult u later meer horen.
Dammers van de Veldhuizerschool halen finale
van Gelderland
Afgelopen zaterdag is het twee teams van de
Veldhuizerschool gelukt om zich te plaatsen voor
de schooldamfinale van Gelderland. De twee
damteams mogen nu halverwege maart hun
krachten meten met andere teams uit heel
Gelderland.
Voor het team uit groep 8 was het een extra
bijzondere dag. Al drie jaar op rij zijn zij terug te

Studiedag 29 januari
Op woensdag 29 januari staat er weer een
studiedag gepland voor het team. Alle kinderen
zijn dan vrij!!!
Het team uit de middenbouw (tot en met groep 6)
mochten na een spannende middag eindigen in de
middenmoot. Het team, bestaande uit Stijn, Tian,
Roy en Jefta, begon de middag slecht. Na twee
rondes had het damteam nog steeds geen punten
gehaald. Hierna begonnen de punten echter
binnen te stromen. Na zes rondes stond het team
inmiddels ook op 6 punten, wat op dat moment
voldoende was voor een plaats in de finale van
Gelderland. De laatste ronde werd dus een
beslissende ronde. De loting was helaas in het
nadeel van de dammers van de Veldhuizerschool.

Als school zijn we al langere tijd bezig om ons te
bezinnen op meer- en hoogbegaafdheid. Daar zijn
al de nodige stappen in gezet, maar we blijven ons
(ook) daarin ontwikkelen.

Onderzoeken
Het komt regelmatig voor dat leerlingen van onze
school worden getest door een externe instantie.
Hiervoor zijn verschillende redenen denkbaar, zo
worden bijvoorbeeld onderzoeken afgenomen in
het kader van dyslexie, achterblijvende
leerprestaties, hoogbegaafdheid en gedrag.
Aan het afnemen van onderzoeken door externe
bureaus zijn kosten verbonden. Deze kosten
worden soms door de school, soms door de
zorgverzekeraar, soms door de gemeente en soms
door ouders betaald. Hieronder vindt u een
overzicht van de afspraken die binnen onze
vereniging zijn gemaakt over de vergoedingen van
kosten voor onderzoek, nagesprekken en
eventuele behandeling.
Voordat een aanvraag voor een onderzoek
definitief wordt doorgezet, wordt er eerst met
ouders overlegd over de betaling van het
onderzoek.
Onderstaande indeling wordt daarbij als leidraad
gebruikt:
Dyslexieonderzoek en behandeling: De kosten
voor deze onderzoeken en eventuele behandeling
komen geheel voor rekening van de ouders. Zij
kunnen (in de meeste gevallen) via de gemeente in
aanmerking komen voor een vergoeding.
Onderzoek bij vermoeden van hoogbegaafdheid:
De kosten van onderzoek en het eventuele
nagesprek(ken) worden bij initiatief van school
gedeeld door ouders en school.
Capaciteitenonderzoek: De kosten van onderzoek
en het eventuele nagesprek(ken) worden bij
initiatief van school gedeeld door ouders en
school.
Onderzoek in verband met gedrag: De eerste
screening (observatie/vragenlijst) kan voor
rekening van school komen. Ouders worden indien

nodig doorverwezen naar de jeugdarts of de
huisarts, zodat de zorgverzekering kan worden
aangesproken voor het eventuele vervolgtraject.
In de meeste gevallen zullen ouders en school het
erover eens zijn dat een onderzoek nodig is.
Wanneer ouders een onderzoek willen laten
afnemen zonder dat de school de noodzaak
daarvan inziet, komen de kosten geheel voor
rekening van de ouders.
Wanneer er een onderzoek nodig is dat niet onder
een van de bovenstaande categorieën valt, wordt
er, voorafgaand aan de aanvraag, door ouders en
school overlegd wie de kosten van het onderzoek
en het eventuele na-traject voor zijn/haar
rekening neemt.
Inschakelen van extern deskundigen:
Het kan voorkomen dat u zelf een externe
deskundige wilt inschakelen. In het belang van een
goede samenwerking met u en in het belang van
uw kind, willen we u graag wijzen op het volgende.
Indien u zelf een psychologisch of ander onderzoek
door een deskundige laat uitvoeren, zullen we
deze resultaten betrekken bij onze aanpak als:
-het een gekwalificeerde onderzoeker betreft;
-hij/zij aantoonbare ervaring heeft met basisschoolleerlingen;
-er sprake is van onafhankelijk advies;
wij als school inbreng hebben in het bepalen van
deonderzoeksvraag;
-wij als school mondeling en schriftelijk worden
geïnformeerd over de uitslag.
Wanneer u een extern deskundige kiest die niet
aan deze criteria voldoet, voelt de school zich niet
verplicht om de uitkomsten van het onderzoek
over te nemen.

Agenda
Woensdag 22 jan. Schoonmaakavond
Donderdag 23 jan. Swim2Play groep 4a
Donder 23 jan. Adviesgesprekken groep
8
Vrijdag 24 jan. Swim2Play groep 1b
Zondag 26 jan. Gezin-School en Kerk
dienst
Dinsdag 28 jan. Adviesgesprekken groep
8
Woensdag 29 jan. Studiedag – alle
kinderen vrij!!!
Donderdag 30 jan. Swim2Play groep 4b
Vrijdag 31 jan. Swim2Play groep 1b

Ten slotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag
31 januari.
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

