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VANUIT DE DIRECTIE
Oudertevredenheidspeiling
Het is gebruikelijk binnen Veldvest om de twee jaar de tevredenheid onder ouders te peilen aan de hand van
een Oudertevredenheidspeiling. Volgende week dinsdag ontvangt u hier via de mail een uitnodiging voor.
Als bijlage bij dit Cahierke treft u een brief aan met informatie en een powerpointpresentatie over de
werkwijze.
In dezelfde periode wordt er ook een personeelstevredenheidspeiling uitgezet en een
leerlingtevredenheidspeiling bij leerlingen van groep 5 t/m 8.
Met de uitslag van deze peilingen zullen we, in combinatie met andere actuele gegevens, als team bepalen
welke verbeter- en/of veranderpunten aangepakt worden in de komende periode. Deze bevindingen worden
besproken met de schoolraad. Uiteraard worden alle ouders ook via de nieuwsbrief van de uitkomsten op de
hoogte gebracht.
Om een representatief beeld te krijgen van onze school is het van belang dat zoveel mogelijk gezinnen
deelnemen aan deze peiling. Wij stellen daarom uw medewerking zeer op prijs.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Paasviering
Op dinsdag 27 maart gaan we naar de Sint Willibrorduskerk voor de Paasviering.
De viering start om 9.00 uur en zal ongeveer een half uur duren. De kinderen gaan
samen te voet naar de kerk. Voor de jonge kinderen worden rijouders geregeld via
de klassenouders. Uiteraard is het mogelijk dat u als ouder de viering bij kunt wonen.
We wensen iedereen een fijne viering toe!
Namens de Paascommissie
Stichting All 4 Africa
Stichting All 4 Africa komt binnenkort weer langs! De Heiacker helpt Stichting All 4 Africa
bij het inzamelen van kleding en schoenen. Stichting All 4 Africa is een charitatieve
kledinginzamelaar, die zich inzet voor het hergebruiken van textiel en schoeisel voor de
hulpbehoevenden in Afrika.
In de week van 26 maart zal uw kind een door Stichting All 4 Africa verstrekte envelop met daarin een plastic
kledingzak mee naar huis krijgen. Donderdag 5 april om 9.00 uur worden de zakken door Stichting All 4
Africa opgehaald. Meer info over de kledingzamelingsactie vindt u in de bijlage bij dit Cahierke.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 3A
Afgelopen dinsdag zijn we met de groep naar de bibliotheek geweest. Daar hebben we deelgenomen aan
een boekenkring. Wij willen de ouders die meegelopen hebben heel hartelijk bedanken! Daardoor konden
we vlot en veilig naar de bieb.
Dinsdagmiddag zijn we gestart met de eerste muziekles van een
reeks van tien, die gegeven worden door docent Niels van de
muziekschool. De lessen zijn altijd op dinsdag van 14.00-14.35 uur.

Het thema ‘theater’ is bijna ten einde. Er is al een aantal theatertjes bijna klaar. Ze zien er heel fleurig uit,
met een echt decor. Dit laatste is gemaakt van stof. Zo hebben de kinderen kunnen oefenen met het knippen
van stof. Voor sommigen viel dit nog niet mee. Maar… oefening baart kunst! Dat is te zien aan de
werkstukken die gemaakt zijn. Ook hebben bijna alle kinderen in groepjes van drie een poppenkastverhaal
kunnen laten zien. Dit vonden de meesten erg leuk om te doen. Complimenten weer voor de kinderen!
Vandaag in de ochtend was juf Ingrid in de klas, zodat ik bij een aantal
kinderen een leestoets kon afnemen. De reguliere lessen konden dus
gewoon doorgaan.
Nu starten we met het thema ‘lente/ voorjaar’. Uiteraard gaan we de klas
weer aankleden in de sfeer van het thema. Na de vrije week gaan we ook
zaaien en planten, om te kunnen zien hoe dat allemaal gaat. Meer
informatie volgt later. Deze week zijn we in ieder geval al gestart met een
weektaak, waarin verschillende aspecten van de lente zijn opgenomen.

Volgende week donderdag, 15 maart, gaan we weer naar de bibliotheek voor een
schrijversbezoek. Een aantal ouders heeft al aangeboden om mee te lopen. Heel
fijn! De schrijver Mark Janssen gaat ons van alles vertellen over zijn boeken. In de
klas hebben we al een paar boeken van hem. Die gaan we uiteraard van tevoren
ook samen bekijken. Of misschien zijn er kinderen, die deze boeken al zelf kunnen
lezen. Natuurlijk kan er ook uit voorgelezen worden.

Groep 4A
Aanstaande maandag, 12 maart, bezoeken we met groep 4A de bibliotheek.
We vertrekken lopend om 8.30 uur en zijn om 10.30 uur weer terug op school.
BELANGRIJKE DATA
Maandag 19 tot en met vrijdag 23 maart: Studieweek; de leerlingen zijn vrij
Donderdag 15 maart: Vergadering Schoolraad; aanvang 19.30 uur; locatie Weldsehei 2
Dinsdag 27 maart: Paasviering
Maandag 2 april: Tweede Paasdag; de leerlingen zijn vrij
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Fabian (KA), Timothy (5/6A), Syl (7A)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
BIJLAGEN
Brief Oudertevredenheidspeiling
Uitleg Oudertevredenheidspeiling
Stichting All 4 Africa
Sjors Sportief
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