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CONTACTGEGEVENS

AGENDA
Carnaval op school vrijdag 21 februari
8.30 - 13.15 uur
Carnavalsvakantie 24 - 28 februari
NLdoet,
zaterdag 14 maart
opknappen lokaal
Muggenheuvel
Vlaggetjesdag
woensdag 18 maart
Vastenactie voor
ma. 30 maart
groep 1 t/m 8
t/m do. 2 april
Entreetoets gr. 7
14 - 15 - 16 april
Eindtoets gr. 8
14 - 15 - 16 april
Koningsspelen
vrijdag 17 april
April/mei vakantie 20 april - 1 mei
Studiedag:
maandag 4 mei
groep 1 t/m 8 vrij
NIEUW LOGO
Achter de schermen is de afgelopen tijd hard
gewerkt aan een nieuwe huisstijl voor onze
school. Dit harde werken is vooral gedaan
door Annieke Bögels. Zij heeft onder andere
een nieuw logo ontworpen voor onze school.
Dit logo prijkt trots bovenaan deze
nieuwsbrief. Wij zijn er erg blij mee. Ook
zullen formulieren en dergelijke aangepast
worden in een nieuwe huisstijl. Verder werkt
Annieke ook hard aan het realiseren van een
nieuwe website. De verwachting is dat deze
website in februari te bewonderen is. Wij
willen Annieke nu al heel erg bedanken voor
al haar hulp!

INSPECTIE
Op dinsdag 4 februari hebben wij bezoek
gehad van de inspectie. Het betrof een
themaonderzoek. De achtergrond van het
schoolbezoek was dat de inspectie ziet dat de
kansenongelijkheid in Nederland tussen
leerlingen met laagopgeleide ouders en
hoogopgeleide ouders toegenomen is en nog
voortduurt.
Tijdens het schoolbezoek ‘OP naar het VO!’
zijn ze met ons in gesprek gegaan over de
wijze waarop onze basisschooladviezen tot
stand komen en over de overgang naar het
voortgezet onderwijs. Er wordt geen officieel
verslag geschreven door de inspectie, wel
zullen ze aangeven op de site van de inspectie
dat het bezoek plaats heeft gevonden. De
algehele conclusie van dit bezoek was dat
onze advisering op orde is, onze procedure zit
goed in elkaar. Adviezen worden gegeven op
basis van wat de kinderen laten zien
(observaties en toetsresultaten) en niet op
basis van hun achtergrond.
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VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Op dit moment is nog niet van iedereen de
vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Mocht
het u betreffen zou u dan zo vriendelijk willen
zijn om dit in orde te maken.
BATTERIJEN
De batterijenton staat nog steeds op de gang
bij de ingang van de speelplaats. U kunt uw
batterijen dus nog steeds
inleveren.
In januari hebben we 80 punten
verdiend. Het gewicht van de volle ton was
80,2 kg. We krijgen hiervoor een waardebon
die we in kunnen leveren voor gratis
materialen voor de kinderen.

NIEUWE MAILADRESSEN
Vanaf heden zijn de mailadressen van de
juffen en meesters op school gewijzigd. Het
algemene mailadres van de school is
info@dwsvelddriel.nl
De individuele mailadressen zijn als volgt:
Yvonne: y.heumen@dwsvelddriel.nl
Maryse: m.oers@dwsvelddriel.nl
Arnold: a.kraaij@dwsvelddriel.nl
Marian: m.heijden@dwsvelddriel.nl
Ans: a.bergenhenegouwen@dwsvelddriel.nl
Orla: o.schaijk@dwsvelddriel.nl
John: j.leijdekkers@dwsvelddriel.nl
Conny: c.piels@dwsvelddriel.nl
Sabrina: s.methorst@dwsvelddriel.nl

CARNAVAL
Evenals voorgaande jaren organiseren de
oudervereniging en het team weer een
spetterend carnavalsfeest op vrijdag 21
februari a.s.
Zoals u inmiddels van ons gewend bent zal er
ook dit jaar weer een kleurrijke optocht zijn.

De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op
school verwacht, verkleed en wel.
Tot de kleine pauze zijn de kinderen in hun
eigen klas met iets leuks bezig. Later gaat
iedereen zich klaarmaken en opstellen voor
de optocht, die dit jaar om 11.01 uur begint.
Na de optocht gaan alle kinderen naar hun
eigen klas en wordt er gezamenlijk frietjes
met een snack gegeten, ook dit jaar weer
gesponsord door onze eigen friettent,
Berrie’s Frietrestaurant. U hoeft dus niets
mee te geven voor
de lunch, wel graag
iets voor de kleine
pauze.
Hierna gaan alle kinderen, onder leiding van
jeugdprins Carnaval en zijn gevolg, hossen en
springen in de aula. Als opwarmertje voor 4
dagen Carnaval in Schumersdurp!
Om 13.00 uur wordt u als ouder/verzorger
uitgenodigd om het laatste kwartier gezellig
mee te feesten. Tevens vindt dan de
prijsuitreiking plaats.
Om 13.15 uur is het feest ten einde.
Via Schoudercom is er al een brief over het
carnavalsfeest verstuurd.

OPEN LESWEEK
In de week van 9 t/m 13 maart is er een open
lesweek op school. Iedereen is dan van harte
welkom om eens mee te kijken naar de lessen
die op onze school worden gegeven.
U kunt bijvoorbeeld komen kijken naar een
rekenles met chromebooks.
Iedere leerkracht zal aangeven welke les u op
welke dag en tijd kunt volgen. U mag ook
meerdere lessen in meerdere groepen volgen.
Dat wordt heel interessant en leuk.
Meer informatie volgt via Schoudercom.

2

Deken Wehmeijerschool

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020
26e jaargang nr. 03
Redactie: Juf Marian & Juf Ans

EINDTOETS GROEP 8

VASTENACTIE

Voor de kinderen van groep 8 komt de laatste
toets van hun basisschool-periode in zicht: de
centrale eindtoets. Deze toets wordt gebruikt
om het schooladvies voor het
vervolgonderwijs te ondersteunen. Er is voor
de school een keuze uit een aantal
aanbieders. Wij maken dit jaar de digitale
eindtoets van Cito. Deze digitale toets is
adaptief. Dat wil zeggen dat zij de route die de
leerling neemt in de toets bepaalt op de
voorliggende antwoorden. De kinderen
kunnen de toets dus maken op hun eigen
niveau. Deze toets geeft in zijn uitslag, een
uitspraak over het meest geschikte soort
vervolgonderwijs. De toets zal worden
afgenomen op 14, 15 en 16 april. We wensen
hen alvast veel succes!

Wij houden de vastenactieweek van maandag
30 maart t/m donderdag 2 april. De kinderen
van groep 1 t/m 4 hebben een Vastendoosje
om geld te sparen. De kinderen van groep 5
en 6 gaan klusjes doen of andere acties om
geld te sparen: zij hebben de ‘Heitje voor
eenkarweitje’actie.

De groepen 7 en 8 doen weer de
traditioneleflessen-actie: zij halen lege flessen
op en sparen het statiegeld . De opbrengst
gaat naar waterprojecten in Congo. Op school
besteden we ook aandacht aan dit project in
de catecheselessen van het vastenproject.

VLAGGETJESDAG EN KONINGSSPELEN

ENTREETOETS GROEP 7
Op 14, 15 en 16 april gaan de kinderen van
groep 7 de entreetoets maken. We verdelen
de taken over 3 dagen, zodat het niet te veel
wordt op 1 dag.
We hopen dat de kinderen er lekker uitgerust
aan beginnen, zodat ze zich goed kunnen
concentreren. We wensen hen al vast veel
succes!

We zijn al begonnen met de voorbereidingen
voor Vlaggetjesdag en de Koningsspelen.
Vlaggetjesdag vindt plaats op woensdag
18 maart en de Koningsspelen vinden plaats
op op vrijdag 17 april.
U zult voor beide feesten via Schoudercom
nog nader geïnformeerd worden.
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LOKAAL VAN DE MUGGENHEUVEL
Het Oranje Fonds promoot elk jaar een
tweedaagse activiteit, waarbij vele
vrijwilligers de handen ineenslaan. Zij worden
gesteund door ondernemers en specialisten
die materiaal en vakbekwaamheid
beschikbaar stellen.
De Dorpsraad heeft het op de jaarvergadering
al aangekondigd: het lokaal van de
Muggenheuvel kan wel een facelift gebruiken!
Daarom is dit “project” aangemeld bij NL
Doet.

Op zaterdag 14 maart 2020 is het zover. De
voorbereidingen zijn in volle gang! Wil het
een succes worden dan zijn er vele handen
nodig!
De Muggenheuvel maakt deel uit van de
Brede school Velddriel en wordt behalve door
de Muggenheuvel/ Schumers ook gebruikt als
handvaardigheidslokaal voor de leerlingen
van de Deken Wehmeijerschool.
Vandaar dat wij een oproep doen aan ouders/
verzorgers van de leerlingen van DWS om te
komen helpen. Wij vragen aan u, of u op uw
beurt weer anderen in kunt schakelen zoals
opa’s, oma’s, buren ….
De volgende klussen staan op het
programma:
Leegruimen lokaal Muggenheuvel (op vrijdag
13 maart na school)
-Schilderen van de wanden
-Afbreken bar bij de keuken
-Uitzoeken/ sorteren materiaal
- Verwijderen raamdecoraties
-Werkbank maken

Alle hulp is welkom en u kunt zich melden via
de website van de Dorpsraad
dorpsraadvelddriel@outlook.com
Geeft u de naam/ namen door onder
vermelding van NL Doet.
De organisatie hoopt de Muggenheuvel met
hulp van velen mooi op te kunnen knappen!
Namens de NL Doet organisatie,
Nicole en Anniek (De Muggenheuvel)
Beppie en Carola (Dorpsraad Velddriel)
KNUTSELEN
De Dorpsraad gaat op dinsdag 18 februari
knutselen. Er is gekozen voor dinsdag de 18de
omdat het Carnaval vrijdag de 21ste van start
gaat. Deze keer zijn we niet in de pastorie,
maar kunnen de kinderen direct uit school
naar de Muggenheuvel gaan.
Om de activiteit goed voor te kunnen
bereiden en voldoende materiaal te hebben
willen wij de ouders/verzorgers erop wijzen
dat zij hun kind vooraf altijd aan moeten
melden via KidsclubVelddriel@gmail.com
De kosten voor deelname worden zo laag
mogelijk gehouden en zijn € 2,50 per kind.

TOT SLOT
Tenslotte wensen we iedereen gezellige
dagen in de carnavalsvakantie, al feestvierend
of gewoon genietend van de vrije dagen.

U kunt de volgende nieuwsbrief verwachten
voor de april/meivakantie.

4

