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OUDERTEVREDENHEIDSPEILING
Vanaf maandag is de Oudertevredenheidspeiling van ParnasSys opengezet om
uw mening over onze school te peilen. U heeft hierover een mail ontvangen
vanuit ParnasSys met inloggegevens.
Deze Oudertevredenheidspeiling is volledig anoniem. Wij kunnen dus niet zien
wie de peiling al ingevuld heeft en wat u ingevuld heeft.
Omdat er in de lijst geen mogelijkheid is om opmerkingen te noteren, kunt u ter
aanvulling altijd een mail sturen naar lambertus@veldvest.nl. Dit is dan uiteraard
niet meer anoniem, maar wij zullen te allen tijde discreet omgaan met uw
opmerkingen.
Ook de leerlingen van groep 6, 7 en 8 en personeel vullen een anonieme
vragenlijst is.
Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening en hopen dus dar u de moeite wil
nemen de Oudertevredenheidspeiling in te vullen.

COMMUNICATIE-APP “PARRO”
De meeste ouders hebben de Parro-app geïnstalleerd en geactiveerd.
Dat is heel fijn, omdat de informatie en oproepen vanuit de groepen vanaf nu via
deze app zal gaan. Ook foto’s zullen vooral via de app gedeeld gaan worden. Bij
activiteiten voor de hele school zullen er soms ook nog foto’s te zien zijn in het
fotoalbum van de website.
Wanneer het nog niet gelukt is om de app te activeren, laat u dat dan weten aan
de leerkracht of aan Véronique (v.ramselaar@veldvest.nl).
De nieuwsbrieven van school en officiële mededelingen komen voorlopig nog wel,
zoals u van ons gewend bent, via de mail.
Wij willen u vragen om de privacygegevens van uw kind(eren) te controleren in
de Parro-app. U heeft vanaf het moment van activeren van het account tot 7
maart de mogelijkheid om de privacy-voorkeuren eventueel aan te passen. Na 7
maart blijven de instellingen voor schooljaar 2019-2020 gelden.
Dit kunt u doen via de volgende stappen:
• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen';
• Tik op ‘Privacy-voorkeuren’;
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn;
• Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in ParnasSys heeft
ingesteld.

Aan het begin van elk nieuw schooljaar zullen we u in de gelegenheid stellen om
de privacy-voorkeuren eventueel aan te passen. Mocht u tussentijds de privacyvoorkeuren willen aanpassen, kunt u contact opnemen met
lambertus@veldvest.nl .

RAPPORT EN OUDERGESPREKKEN GROEP 1 T/M 7
Vandaag wordt het 2e rapport meegegeven worden. Deze zal bestaan uit een
overzicht van de CITO-grafieken. De CITO-uitslagen zijn (zoals alle
toetsuitslagen) natuurlijk al zichtbaar op het Ouderportaal van ParnasSys.
De ouders van groep 1 t/m 7 hebben via de Parro-app een uitnodiging ontvangen
om in te schrijven voor een oudergesprek. Sommige ouders zullen ingedeeld
worden op aanvraag van de leerkracht, omdat de CITO-uitslagen voor de
leerkracht een reden zijn voor een gesprek. Maar u kunt n.a.v. deze CITOuitslagen of als er andere belangrijke zaken zijn, natuurlijk ook zelf een
oudergesprek aanvragen.
Deze ronde oudergesprekken wordt dus niet met alle ouders gehouden. Wanneer
er geen reden is voor een gesprek, ontvangt u geen uitnodiging voor een
gesprek.

NIEUWE COLLEGA
Hallo,
Ik ben Chantal Vervoort en ik ben 23 jaar.
Ik kom uit Veldhoven en mijn hobby is zwemmen. Daarom geef ik ook al een
aantal jaar zwemles.
Deze week start ik op de St. Lambertus als onderwijsassistente.
Ik ben op woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig in de groepen 1, 2 en 3.
Schroom niet om even binnen te lopen, mochten er vragen zijn.
Ik kijk vol enthousiasme uit naar deze uitdaging.

CORONA EN HYGIËNE
Als gevolg van de verspreiding van het Corona virus (COVID-19-virus) en de
berichtgeving in de media, kunnen we ons voorstellen dat u vragen heeft over de
manier waarop scholen hiermee omgaan. De scholen van Stichting Veldvest
handelen naar de adviezen van de GGD en het RIVM.
Vooralsnog is er geen reden voor extra aanvullende maatregelen op onze
scholen. De GGD laat het ons direct weten wanneer er aanvullende maatregelen
genomen moeten worden.
Op dit moment zijn de volgende adviezen van kracht:
- Was je handen regelmatig met zeep;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes.
Op onze school zullen wij de kinderen hier extra op attenderen. We hebben extra
aandacht voor het schoonhouden van de toiletten en het op peil houden van de
zeepvoorraad. Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website
van het RIVM.
Wellicht zijn er gezinnen op vakantie geweest. Op de site van de rijksoverheid
staan de algemene adviezen hoe te handelen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgesteldevragen-over-coronavirus-en-onderwijs
Volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) vragen we leerlingen thuis te blijven, als zij koorts (boven de 38 graden)
hebben (zoals gebruikelijk is). Bij koorts met luchtwegklachten (hoesten of
kortademigheid) adviseren we telefonisch contact op te nemen met de huisarts.
De huisarts kijkt wat er gedaan moet worden en overlegt zo nodig met de GGD.

GMR
Beste ouders,
Donderdag 14 mei 2020 worden er verkiezingen gehouden voor de GMR
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van stichting Veldvest.
In de oudergeleding zijn Jacintha de Laat, Willem Bressers en Hans Saris
aftredend. Alleen Jacintha de Laat en Willem Bressers stellen zich opnieuw
herkiesbaar.
De GMR is opzoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen voor het
lidmaatschap van de GMR.
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt voor kansen om personeel en
ouders te betrekken bij veranderingen op scholen. Personeel en ouders hebben
samen invloed op het beleid van Veldvest.
De GMR van Veldvest zoekt mensen die de ouders willen vertegenwoordigen, en
die zich willen inzetten voor een goede communicatie tussen personeel, ouders
en bestuur. Communicatie die duidelijk is, open, transparant en voor iedereen
toegankelijk.
Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar
leerlingen, medewerkers en ouders biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie
om daar mee sturing aan te geven? Denkt u te voldoen aan de op de volgende
pagina beschreven profielschets?
Meld u zich dan aan voor de GMR!
Dit kunt u doen door voor 1 april 2020 een mail met uw naam, adres en
telefoonnummer te sturen naar gmr@veldvest.nl.
Voor uw inzet voor de GMR ontvangt u een vergoeding van € 50, - per
vergadering. Tevens biedt de GMR mogelijkheden tot verdere persoonlijke
ontwikkeling d.m.v. cursussen over medezeggenschap, financieel beleid en
competentiemanagement.
Hopelijk voelt u zich geïnspireerd om te reageren. We zien uw reactie graag
tegemoet.

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK: LETTERJUNGLE
Wie zegt dat digitale media en lezen niet samengaan?
Op de site van Schooltv staat elke maand een nieuw filmpje van de Letterjungle.
In elk filmpje staat een letter en een woord centraal. Hiermee kunnen kinderen
in de leeftijd van 5-6 jaar letters oefenen, herkennen en woordjes maken.
Bij de serie Letterjungle van Schooltv is er een nieuw digitaal spel ontwikkeld.
Het spel laat een interactieve plaat zien waarbij kinderen kunnen kiezen voor het

letterspel of het zoekspel. Bij het Letterspel gaan de kinderen zelf op zoek naar
de letters van het woord Letterjungle en kunnen deze aanklikken. Bij het
Zoekspel worden er 10 voorwerpen gevraagd om te zoeken in de plaat en deze
aan te klikken. Het spel kan gespeeld worden via de link
https://ntr.nl/html/micrio/schooltv/letterjungle/.
Ken je de filmpjes van Letterjungle nog niet? Je vindt ze op
https://schooltv.nl/programma/letterjungle/

JONG NEDERLAND
Zaterdag 7 maart is er een miniorenmiddag voor de kinderen uit groep 1,2 en 3.
Het thema is “dieren knuffelen”.
Het programma ligt weer klaar met sport, spel en creativiteit.
Deze middag begint om 13:30u en eindigt om 15:30u.
Kosten zijn €1,50 p.p. per keer.
We zien je graag bij jeugdhuis de Spil, Kerkberg 3 in Vessem.
Tot dan.
Groetjes Laura, Rob, Safira en Anita

ATB VESSEM KIDS TOER 2020
Op zondag 5 april a.s. wordt door de Korfbalvereniging Vessem en ATB Vessem
wederom de Beerze Brave ATB Veldtoertocht georganiseerd. Dit is een
mountainbike tocht voor grote mensen. Vorig jaar waren er ruim 900 fietsers
naar Vessem gekomen om onze tocht te rijden. Sommigen hebben wel 55
kilometer gefietst!
Dat gaan wij dus niet doen .....
Want een onderdeel van deze tocht is wederom de hele dikke, vette, crazy en
supergave ATB VESSEM Kids Toer. Dit onderdeel is speciaal voor kinderen uit
Vessem en Wintelre die op de basisschool zitten in de groepen 5 t/m 8. Grote
mensen mogen niet op onze route komen.
Wil je meedoen?
Als je mee wil doen vul je op de eerste plaats het formulier even in op
www.atbvessem.nl, zodat we weten hoeveel kinderen er mee rijden. Wil je
ervoor zorgen dat we vóór 1 april a.s. jouw opgave binnen hebben?
Op de grote dag zelf, zondag 5 april, zorg je ervoor dat je om 10.00 uur bij de
Gouden Leeuw in Vessem bent. We vertrekken dan met elkaar om een hele
dikke, vette en supergave route te rijden van ongeveer 15 kilometer. Uiteraard
rijden we met een aantal ervaren begeleiders/fietsers van ATB Vessem mee.
Onze route gaat zoveel mogelijk door de bossen en af en toe komen we ook op
een stukje route waar de 'grote' fietsers rijden. Dan gaan we hen een beetje in
de weg rijden en roepen we dat ze een wheelie voor ons moeten maken.
Supergaaf.
Ongeveer halverwege de route bezoeken we de pauzeplaats waar de 'grote'
fietsers altijd even stoppen om wat te drinken en te eten. Dat doen wij dan ook
gewoon en als wij daar aankomen moeten de 'grote' fietsers gewoon even voor
ons aan de kant zodat we goed bij de koeken, de soep en het drinken kunnen.

Vorig jaar hebben we in de laatste kilometers nog even wat plekken opgezocht
op onze route waar megagrote plassen en modder lagen en bijna iedereen ging
hierdoorheen! Lache man! We hebben gehoord dat de kleding van de bikers 3
weken in de wasmachine heeft gezeten, voordat deze weer zuiver waren. Dit jaar
gaan we dit zeker niet doen.....(je ouders lezen misschien ook mee, daarom
schrijven we dat hier op). Deelname is helemaal gratis.
Dus........
* zit je in groep 5 t/m 8 van de basisschool in Vessem of Wintelre......
* ben je niet bang......
* heb je thuis een goeie wasmachine......
* heb je een goeie mountainbike én een helm (verplicht!!!)
* beschik je over een bere-goeie conditie en hele dikke fietskuiten
kom dan op zondag 5 april a.s. om 10.00 uur naar de binnentuin van de Gouden
Leeuw, midden in Vessem. Meestal zijn we rond 12.00 uur weer terug bij de
Gouden Leeuw waarna je weer opgehaald wordt door jouw ouders/verzorgers,
nadat je uiteraard de megagrote ATBVESSEM-snoepzak van ons in ontvangst
hebt genomen.
Tot 5 april!!!!

KIND EN SCHEIDING
Het aantal scheidingen en kinderen met gescheiden ouders neemt al jaren toe.
Zoals u weet kunnen ouders en kinderen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin+
de Kempen (CJG+) terecht met hulpvragen in het kader van de Jeugdwet, ook
rondom scheiding en de gevolgen daarvan. Het CJG+ krijgt dan ook steeds meer
ondersteuningsvragen op het gebied van scheiding of naar aanleiding van
scheiding. Wij starten daarom het project ‘Kind & Scheiding’, waarover wij u
graag in deze brief informeren.
Wat is het doel van het project Kind & Scheiding
Wij willen ouders en kinderen zo laagdrempelig mogelijk ondersteunen bij vragen
naar aanleiding van de scheiding. Doel hiervan is problemen van kinderen zoveel
mogelijk te voorkomen en de schade bij kinderen als gevolg van de scheiding
zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we onder andere door ouders te
versterken in hun ouderrol. Het project heeft een preventieve aard en is bedoeld
voor alle ouders en kinderen die te maken hebben met een scheiding. Als zij al
ondersteuning ontvangen, kan het aanvullend hierop worden aangeboden.
Wat houdt het project Kind & Scheiding in?
Het project Kind & Scheiding omvat onderdelen:
1. Uitgebreide informatieve website
Op de website www.kempengemeenten.nl/kind-en-scheiding kunnen zowel
ouders als kinderen en hun netwerk (waaronder u?) informatie vinden.
Bijvoorbeeld over hoe ouders er voor kunnen zorgen dat ze goed hun ouderrol
vervullen. Zo staan er handvaten op om de strijd te verlagen, kinderen voorop te
stellen en kinderen te versterken. De informatie op deze website is voorliggend
aan eventuele ondersteuning vanuit het CJG+.
2. Telefonisch spreekuur

Ouders, kinderen en netwerk kunnen een belafspraak in laten plannen voor het
telefonisch spreekuur. Als ze tijdens kantooruren bellen met 0497-745544, wordt
er door de telefonie samen gekeken welk beschikbaar moment het beste past.
Zij worden dan op de afgesproken tijd teruggebeld door één van onze
gespecialiseerde jeugd- en gezinswerkers en kunnen vragen stellen als:
• Hoe vertellen we de kinderen dat we uit elkaar gaan?
• Mijn kind is vaak boos sinds de scheiding, hoe ga ik daar mee om?
• Mijn ex stelt te weinig regels bij de kinderen, hoe ga ik daar mee om?
• Hoe zijn we als ex-partners toch samen ouders?
• Hoe zeg ik tegen papa dat ik wel met mama op vakantie wil?
• Mijn ouders maken ruzie waar ik bij ben, wat nu?
Dit soort vragen worden tijdens het telefonisch spreekuur beantwoord. Indien
van toepassing adviseren onze jeugd- en gezinswerkers over mogelijke
vervolgstappen.
3. (Online) training voor ouders
We hebben een training ontwikkeld die in kan worden gezet als vervolgstap op
het telefonisch spreekuur. Deze training bestaat uit een online training vanuit
huis met huiswerkopdrachten én twee verdiepingsbijeenkomsten. In deze
training leren ouders hoe hun kinderen centraal te stellen en krijgen ze
handvaten om goed in de ouderrol te komen in plaats van in strijd.
4. Kindertraining
Er wordt momenteel een training voor kinderen in scheidingssituaties ontwikkeld.
Informatie hierover volgt later dit jaar.

