
  Nieuwsbrief 
 

Voorstel nieuwe leerkracht Linda: 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Per 1 april ben ik de leerkracht van groep 3/4.  
Bij deze stel ik mezelf graag aan u voor.   
Mijn naam is Linda Vlassak, 34 jaar. Ik woon sinds kort in  
Veldhoven (Zeelst) samen met mijn vriend en mijn hond.  
In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen, doe ik aan spinning en  
houd ik van lekker koken/ bakken. Ik vind het leuk voor Veldvest  
te mogen werken en hoop op een leerzame tijd samen! 
U kunt mij bereiken via: l.vlassak@veldvest.nl 
 
Tot ziens! 
Linda Vlassak 
 

 
De Week van de Lentekriebels!  
 
De Week van de Lentekriebels brengt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke 
manier onder de aandacht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. De school wordt hierin 
ondersteund door de regionale GGD.  
 
Kinderen hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. De lente is hét moment om aandacht te 
besteden aan deze vragen. Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten betrouwbare informatie aan 
kinderen geven zodat zij goed aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van hun kinderen. Daarom doet 
onze school dit jaar mee aan de Week van de Lentekriebels.  
 
De basisschool kan deze ontwikkelingen van de kinderen een positieve rol spelen. Uw kind brengt 
hier per slot van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs 
gaat verder dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook 
over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis 
waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter sprake komen. Want op school, in de 
media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en 
seksualiteit te maken hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de 
opvoeding. 
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De Week van de Lentekriebels vindt plaats in de week van 12 april 2021.  
Elke dag wordt er in groep 1 t/m 8 een les gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit 
bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen.  
 
Wij hopen dat u ook enthousiast bent en dat we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
MR vergadering: 
 
Op 18 maart jl. is er een extra ingelaste Schoolraad/MR vergadering gehouden, vanwege het grote 
aantal onderwerpen dat op tafel ligt. Met dit bericht wordt een korte terugkoppeling gegeven van de 
besproken onderwerpen. 
 
De aangepaste vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is besproken en hebben hierover bericht 
ontvangen. 
 
Daarnaast zijn de uitkomsten van de enquête over het thuisonderwijs tijdens de schoolsluiting 
besproken. Meer dan de helft van de ouders hebben gereageerd en geven waardevolle feedback die 
zowel schoolbreed als ook met de specifieke leraren gedeeld is.  
 
De directie heeft een concept communicatieplan opgesteld met als doel ouders te informeren over 
de wijze waarop de school met ouders wil communiceren, wat zij willen bereiken samen met ouders 
en welke communicatiemiddelen zij inzetten.  
De ouders hebben feedback gegeven op dit concept plan en tijdens de volgende vergadering wordt 
een aangepaste versie van het communicatieplan besproken. Het doel is om het definitieve plan op 
te nemen als nieuw hoofdstuk in de schoolgids. 
 
De wijzigingen binnen het team van leraren gedurende het schooljaar door het recente vertrek van 2 
leraren is besproken. De opvolging door 2 nieuwe fulltimers is besproken en er is aandacht gevraagd 
om deze nieuwe leraren goed te begeleiden zodat het onderwijsleerproces door blijft gaan. 
 
Tijdens de rondvraag zijn de volgende onderwerpen besproken: 

• opnieuw aandacht vragen aan ouders om over te steken bij de verkeersbrigadiers (zie 
nieuwsbrief van 19 maart 2021). 

• Aandacht voor de Corona maatregelen opnieuw te delen in de nieuwsbrief (zie nieuwsbrief 
van 19 maart 2021). 

 

 
Koningsspelen: 
 
De Koningspelen zijn op vrijdag 23 april 2021. Samen met de oudervereniging zijn we erin geslaagd  
om een – corona proef- programma te organiseren. Om dit mogelijk te maken zijn op zoek naar 
hulpouders die deze ochtend een groepje kinderen kunnen begeleiden. 
 
Graag opgeven via sintjanbaptist@veldvest.nl  
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1 april grap: 
 
We hadden een brief van het RIVM ontvangen. Met ingang van donderdag 1 april waren er 
aanvullende maatregelen. Alle medewerkers en leerlingen moeten hun jas binnenstebuiten keren 
voordat deze op de kapstok wordt opgehangen. Er waren al een aantal leerlingen die snel 
doorhadden dat het om een 1 april grap ging, maar er waren ook leerlingen die hun jas netjes 
binnenstebuiten op de kapstok hebben gehangen.  
 
De leraren hebben in ieder geval genoten van de voorpret! Ook zijn er nog genoeg andere kleine 
leuke grappen uitgehaald.  
 

 
 

Corona: 
 
Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief van de GGD over het testen bij kinderen.  
 
 

Traktatiebeleid: 
 
I.v.m. coronamaatregelen is bij verjaardagen verplicht bij het trakteren op school een voorverpakte 
traktatie te gebruiken. 
 
Vanaf volgende week mogen voorverpakte traktaties van verjaardagen vanaf groep  3 opgegeten 

worden in de klas. Mocht dit vanuit thuis niet toegestaan zijn, kan het kind de traktatie alsnog mee 

naar huis nemen.  

In de groepen 1-2 wordt de traktatie meegegeven naar huis. 

 

  



Verkeersexamen fiets: 
 
Alle kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor de theorie van de fiets verkeersexamen.  
 

Bezoek van de Paashaas: 
 
Het bezoek van de Paashaas is vandaag goed verlopen. De kinderen hebben er zichtbaar van 
genoten. 
Met dank aan de stichting Jeugdbelangen voor het initiatief! 
 
 

 
 

Agenda: 

- 5 april: 2e paasdag, alle leerlingen vrij.  

- 12 april t/m 15 april: themaweek, lente kriebels  

- 23 april: Koningsspelen 
 
Bijlage: 

- Nieuwsbrief GGD 


