Nieuwsbrief
3 juli 2020 – nummer 16
Jaargang 24

Feest
Gisteren was het voor de school een groot
feest! ’s Ochtends begon de ouderraad al
met versieren en nieuwsgierige blikken
gingen al richting de voordeur. Toen daarna
de eerste geuren de school binnen drongen
waren sommige kinderen helemaal niet meer
te houden! Uiteindelijk was het zover en wat
hebben ze gesmuld! De kinderen werden
verwend met heerlijke patat, drinken en een
ijsje!
Dank aan de ouderraad voor dit geweldige
feest!

Richtlijnen
De richtlijnen i.v.m. het bestrijden van het
coronavirus blijven aan (snelle) veranderingen onderhevig. Voor ons wel prettig om
te horen dat de “anderhalve meter” in de
klassen niet meer nodig is.

Als gevolg van de versoepelingen zullen we na
de zomervakantie weer overgaan naar het
normale rooster. Daarmee komt het
continurooster te vervallen en hebben de
kinderen weer een langere pauze tussen de
middag en loopt de schooldag tot 15.30 uur.
Her en der werd er aangegeven dat sommigen
onder u het continurooster prettig vonden.
Zoals onze directeur-bestuurder al in het
filmpje heeft aangegeven, kan niet zomaar
besloten worden om dat rooster te
handhaven. Daar zijn procedures voor die via

de medezeggenschapsraad lopen. School zelf
kan daar geen beslissing in nemen.
Ook mag u als ouder uw kind weer op het
schoolplein brengen, mits u afstand zult
houden tot andere volwassenen. We vragen u
wel om zo weinig mogelijk binnen school te
zijn daar het anders onmogelijk is om de
anderhalve meter te handhaven.

Schoonmaakavond
Het is een goede gewoonte om aan het einde
van het schooljaar de materialen en spelletjes
schoon te maken van de groepen 1 t/m 3.
Ook in deze vreemde periode, waarin u als
ouder zo min mogelijk in de school mag
komen, willen we graag een beroep op u
doen. De schoonmaakavond is dit jaar op
D.V. woensdagavond 8 juli.

De kinderen spelen en leren met allerlei
soorten speelgoed en het zou fijn zijn als
we het nieuwe schooljaar weer met schone
spullen en in een fris lokaal kunnen beginnen.
We proberen ervoor te zorgen dat er zoveel
mogelijk materialen thuis schoongemaakt
kunnen worden, zodat we met enkele ouders
de lokalen kunnen opfrissen.
Helpt u mee?! Opgeven kan via Parro. Hier
kunt u ook zelf kiezen of u op school wilt
komen schoonmaken of thuis speelgoed wilt
schoonmaken. Mocht u er niet uit komen...
stuur gerust een email naar
mschouls@vhsede.nl. Dan help ik u graag.
Alvast hartelijk dank.
De kinderen en juffen van de groepen 1, 2 en
3!

Luizencontrole
Vanwege de coronacrisis vinden er op school
geen luizencontroles plaats.
Wij willen vragen of u zelf de haren van uw
kind(eren) regelmatig wilt controleren.

Mocht u hoofdluis constateren, wilt u dit dan
aan de leerkracht van uw kind doorgeven.
Wij kunnen dan in de desbetreffende groep
ouders op de hoogte brengen, om verdere
verspreiding te voorkomen.
Van de MR
Op
15
mei
2020
heeft
de
medezeggenschapsraad in de nieuwsbrief
vermeld dat er een vacature ontstaat met
ingang van het nieuwe schooljaar voor een
ouder. Tot en met 27 mei 2020 konden
kandidaten zich aanmelden om zich te
kandideren als MR-lid.
Verheugd kunnen wij u dan ook meedelen
dat, omdat maar één kandidaat zich heeft
aangemeld, Dick Hoogenraad vanaf volgend
schooljaar de oudergeleding binnen de
medezeggenschapsraad zal versterken.
Hieronder stelt Dick zich in het kort even voor:
Mijn naam is Dick Hoogenraad. Ik ben
getrouwd met Bernette en samen hebben we
5 kinderen. Door de verschillende leerjaren
heen zijn we dus aardig vertegenwoordigd op
de Veldhuizerschool. In het dagelijks leven
probeer ik de balans te houden tussen mijn
eigen meubelzaak en de levendigheid van het
gezin. Door zitting te nemen in de
medezeggenschapsraad hoop ik mijn steentje
bij te dragen aan het goed functioneren van
de school. Samen met de betrokkenen wil ik
graag meedenken vanuit de oudergeleding.
Het is belangrijk dat ouders zich gehoord

voelen ten aanzien van beleidszaken. Mede
via de MR wil ik hen een stem geven die in het
belang is van een goed functionerende school
waar kinderen, ouders en personeel zich thuis
kunnen voelen.
Ook in de personeelsgeleding van de MR
ontstaat een vacature. De vraag is gesteld wie
van de collega’s die wil invullen. We zijn heel
blij dat vanuit het team Trijnie van Leeuwen
de MR komt versterken. Samen met Karin
Lambers zal zij vanaf 1 september met
enthousiasme de belangen van het personeel
behartigen binnen de MR.
Wij heten Dick en Trijnie hartelijk welkom in
de MR en wensen hun veel succes toe.
Aan het einde van dit schooljaar stoppen JanPieter Redert en Sijnie Fredrikze als MR-lid.
Wij bedanken hen heel hartelijk voor hun
tomeloze inzet de afgelopen jaren binnen de
MR!
Vanaf 1 september 2020 bestaat de
oudergeleding van de MR van de
Veldhuizerschool dus uit Dick Hoogenraad en
Christiaan Kromhout en zijn Karin Lambers en
Trijnie van Leeuwen de personeelsgeleding
van de MR.
De MR wenst u allen een goede zomer onder
Gods zegen!

Vanuit de Gebedskring
Een schooljaar waarin veel is gebeurd is
alweer bijna voorbij. Op 8 juli hopen we nog 1
keer bij elkaar te komen als kring bij één van
de leden thuis. Dit keer zullen we speciaal
bidden en danken voor de leerlingen die de
VHS verlaten en een nieuwe start maken op
het VO. Altijd weer een hele grote en
spannende stap voor de leerlingen!
Weet u/jij dat we ook voor u/jou bidden?
Waarom? Omdat we mogen weten dat we
een machtige Vader in de Hemel hebben die
ons bidden hoort! Hem loopt niets uit de
hand!
Gebedspunt melden of iemand die we een
kaartje kunnen sturen? Een keer mee bidden?
Mail het Chris! Dan geeft hij het aan mij door
en onderneem ik actie.
Een hartelijke groet namens ons allen: Rianne
Sprong, coördinator.

Agenda
- Dinsdag 7 juli wenmiddag kleuters
- Dinsdag 7 juli groep 1 om 12.00 vrij
- Woensdag 8 juli gebedskring
- Woensdag 8 juli schoonmaak-avond
- Donderdag 9 juli Sing-out met de
kinderen (helaas nog zonder
ouders…)
- Vrijdag 10 juli musical groep 8 voor
de kinderen van school
- Dinsdag 14 juli kijkje in de nieuwe
klas
- Dinsdag 14 juli musical groep 8
- Woensdag 14 juli musical groep 8 en
afscheid met alle ouders op het plein

Kind in groep 8?
Zit uw kind in groep 8 en heeft u geen andere
kinderen meer op school, dan kunt u de
tegoeden aan iemand anders geven of
verkopen of ze uit laten betalen.
Wilt u mij een e-mail sturen hoe u het
geregeld wilt hebben?
Hartelijke groet Gerda Zijlstra.
(overblijven@veldhuizerschool.nl)

Ten slotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V.
donderdag 16 juli.

Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

