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Geboorte
Bij de familie Pols is 13
november een dochter
geboren! Phebe is het
zusje van Noah (groep
8) en Rebecca (groep
4/5). We feliciteren hen
van harte en wensen
hen Gods zegen toe in
de opvoeding.
Al wat eerder, op 31 oktober is bij de familie Kroon
een dochter geboren. Naomi is het zusje van
Samuel uit groep 1a. Ook hen feliciteren we van
harte en wensen hen Gods zegen toe in de
opvoding.
Studiedag
Afgelopen dinsdag hebben we weer een studiedag
met alle collega’s gehad. Deze keer was het digitaal
en dat ging goed.
We hebben het over verschillende onderwerpen
gehad en was er de vraag of de leerlingen de
leerkrachten bij hun voornaam mogen noemen.
Dan wordt het dus juf Wilma of Meester Bastiaan.
Tijdens de gesprekken ging het voornamelijk over
respect hebben voor de leerkracht en de gezagsverhouding tussen leerkracht en leerling. Alle
leerkrachten waren het er mee eens dat de relatie

niet gelijkwaardig is als in een vriendschappelijke
band. Respect is wederzijds, maar de leerkracht is
niet ‘hun vriendje’.
Als de kinderen de leerkracht aanspreken op een
respectvolle wijze, is het gebruik van voor- of
achternaam minder belangrijk. Daarnaast gaven
veel leerkrachten aan dat het gebruik van
voornamen persoonlijker is. We hebben er
daarom voor gekozen dat leerlingen de leerkrachten bij hun voornaam mogen noemen.
Daarnaast is het aan de leerkracht zelf of ze met u
of je/jij worden aangesproken. Ook dat hangt af
van de wijze waarop het wordt gebruikt. Het
gebruik van voornamen geldt vanaf aanstaande
maandag.
Van de gebedskring
In de Bijbel staat dat we met vrijmoedigheid
mogen naderen tot de troon van de genade.
Dat is wat we als gebedskring doen. Elke maand
bidden we voor de directie, leerkrachten en de
kinderen van onze school. We brengen ze voor de
troon van God. Zo danken voor geboren kinderen
of bidden voor een zieke leerkracht.
Wist u dat we elke maand voor een klas bidden?
We noemen alle kinderen bij naam en vragen om
Gods zegen voor hen. Verspreid over het hele
schooljaar brengen we zo alle kinderen van de
Veldhuizerschool bij God.

Wil je meebidden? We komen samen op
woensdagmorgen gelijk om 8.30 uur in de kamer
van de directeur. De data van de gebedskring vind
je onderaan in de nieuwsbrief. Jonge kinderen en
baby’s mogen gewoon meekomen.
Een hartelijke groet namens de gebedskring; Eline
Prins, coördinator.
Spreekavond
De ouders van kinderen uit groep 1 t/m 7 hebben
zich via Parro kunnen opgeven voor de
oudergesprekken. De inschrijving is inmiddels
gesloten en a.s. maandag ontvangt u van de
leerkracht een link, zodat u kunt deelnemen aan
het gesprek. Er zijn al wel een aantal
aandachtspunten die we ook hier alvast willen
melden:
• Zorg dat u op tijd inlogt en klaar zit. Op
deze manier lopen de gesprekken niet
uit. Wilt u van te voren al even checken of
u kunt inloggen met beeld en geluid?
• Zorg voor een rustige omgeving zonder
achtergrondruis.
• Houd uw (mobiele) telefoon bij de hand.
Mocht de techniek onverhoopt niet
werken, voeren we het gesprek
telefonisch.

Swim2play
Nu de maatregelen weer iets zijn versoepeld, gaat
Swim2Play weer door. Het staat weer in de agenda
en u krijgt ook een oproep in Parro.
Sinterklaas
Sint is weer in het land aangekomen, ook de school
is weer in Sintsferen. In de groepen wordt de
schoen gezet en zijn de lootjes getrokken en wordt
er al hard gewerkt aan de surprises.

Schoolbonnen
Wist u dat u bij juf Branda bonnen voor de zending
kunt aanschaffen? U kunt een mail sturen naar
bloonstra@veldhuizerschool.nl
Tot de Kerstvakantie sparen we nog steeds voor
het project ‘Red een Kind’. Denkt u eraan om op
maandag geld of bonnen mee te geven?
Het speciale zendingsproject ‘Red een Kind’
heeft het mooie bedrag
van €3398,22 opgehaald.
We willen iedereen heel
hartelijk bedanken die op wat voor wijze een
bijdrage heeft geleverd!

Vrijdag 4 december komt de Sint op school, dat zal
zonder publiek zijn.
Deze dag hanteren we het continurooster. De
leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur uit,
de leerlingen van groep 5 t/m 8 om 14.00 uur.
De Kerstviering
Vrijdagochtend 18 december is de Kerstviering op
school, ook zonder ouders. We willen u wel de
gelegenheid geven om dit mee te maken, middels
een verborgen livestream, daarover ontvangt u
later meer informatie.
Echter zijn we gebonden aan de privacyregels. Van
veel kinderen zijn in Parro de voorkeuren
aangegeven en weten we of ze wel of niet in beeld
mogen komen. Van veel kinderen is dat onbekend.
We willen u daarom vragen of u deze voorkeuren
wilt aangeven. Dit kunt u zelf in Parro regelen. De
handleiding om de voorkeuren aan te passen vindt
u hier.

Overblijven
Op dinsdag en donderdag zijn er vaak meer dan
honderd kinderen die overblijven. Er komen ook
kinderen die wél thuis kunnen eten. We willen u
dringend verzoeken om alleen uw kinderen te
laten overblijven als het echt niet anders kan!
Er is een ernstig tekort!
Zie onderstaande berichten.
Overblijfcoördinator gezocht
We zijn nog steeds op zoek naar een overblijfcoördinator. Het gaat om 8 uur per week, waarin u
de overblijfouders aanstuurt en de administratie

verwerkt. Het gaat om de periode van 1 januari
t/m 31 juli.
Als u interesse hebt, of iemand kent die mogelijk
interesse heeft, laat het weten. Dat kan via de mail
naar bvsilfhout@veldhuizerschool.nl
Overblijven tekort op ma-di-do
We plaatsen regelmatig een oproep aan de ouders
om te ondersteunen bij het overblijven. Helaas
blijven er gaten in het rooster en is er een dreigend
tekort. We hebben geïnventariseerd wanneer er
ouders nodig zijn:
Op maandag hebben we één ouder extra nodig.
Op dinsdag hebben we twee extra ouders nodig en
op donderdag drie. Kunt u een van deze dagen?
We zijn ook al blij als u één keer per twee weken
of één keer per maand kunt.
Wilt u zich opgeven bij Gerda Zijlstra? Dat kan op
het mailadres overblijven@veldhuizerschool.nl
Agenda
24, 25 en 26 november: Spreekmiddag en
-avonden;
4 dec Sinterklaasviering; continurooster;
leerlingen om 14.00 uur uit.
Swim2play
23/30 november 9.30-10.15 uur: Gr 4/5;
23/30 november 10.15-11.00 uur: Gr 5;
27 november 10.30-11.15 uur: Gr 1a.
Data gebedskring
16-12, 20-01, 10-02, 17-03, 21-04, 26-05,
16-06, 14-07
Ten slotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag
4 december.
Hartelijke groet, Team Veldhuizerschool

