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CONTACTGEGEVENS

AGENDA
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Studiedag
Studiedag
Kamp groep 7 en 8
Adviesgesprekken
groep 7
2e Rapport mee
naar huis
Adviesgesprekken
groep 7 en
rapportgesprekken
Musical
groep 7 en 8
Begin grote
vakantie

dinsdag 27 april vrij
maandag 3 mei t/m
vrijdag 14 mei
maandag 24 mei
maandag 14 juni
groep 1 t/m 8 vrij
vrijdag 25 juni
groep 1 t/m 8 vrij
woensdag 30 juni
t/m vrijdag 2 juli
maandag 12 juli
t/m vrijdag 16 juli.
Vrijdag 16 juli

geanticipeerd. U zult waarschijnlijk
allemaal wel gehoord hebben van het
Nationaal Programma Onderwijs. Met dit
programma schiet de overheid de scholen
te hulp om aan de gevolgen van Corona te
werken. Door de lockdown en door de
quarantaines is de afname van de Cito
toetsen vertraagd. Er volgt nu een periode
van analyseren en in kaart brengen waar
we aan moeten werken. Als we dat weten
kunnen we een plan van aanpak gaan
maken. Wij zullen u op de hoogte brengen
als het klaar is. Voor nu hopen we dat er
geen quarantaine meer volgt en dat we
allemaal snel weer een normaal leven
kunnen gaan leiden.

maandag 19 juli en
dinsdag 20 juli
woensdag 21 juli
vrijdag 23 juli
om 12 uur

LOCKDOWN EN DE GEVOLGEN
De lockdown is al weer een aantal weken
voorbij. Gelukkig hebben wij het
thuisonderwijs goed kunnen organiseren,
maar natuurlijk hebben wij het liefst de
kinderen op school. Nadat we vijf keer
een groep in quarantaine moesten
plaatsen, zijn nu gelukkig alle groepen
weer op school. Een enkele keer is er nog
wel een leerling afwezig, maar daar wordt
door de leerkrachten goed op

FORMATIE SCHOOLJAAR 2021-2022
De formatie voor het komende schooljaar
is al voor een groot deel rond. De
leerkrachten blijven allemaal werken in de
groepen waar ze nu staan. Juf Elke blijft
als gymvakleerkracht op onze school
werken en de onderwijsassistent Isabella
blijft de leerkrachten ondersteunen. Juf
Danique zal ook op vrijdag op onze school
werken en gaat dan de kinderen die het
nodig hebben extra ondersteuning bieden
Maryse heeft aangegeven één dag minder
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te willen werken. Deze week gaat er een
vacature uit om iemand te zoeken die
deze dag in wil gaan vullen. Als we iemand
hebben gevonden, brengen we u op de
hoogte.

KLEDING INZAMELINGSACTIE
OPBRENGST
We hebben deze keer – ondanks dat
mensen minder kleren hebben gekocht de
afgelopen maanden – toch nog 316 kilo
opgehaald. Wij krijgen hiervoor € 94,80.
Namens het team en de ouderraad
hartelijk bedankt!

ENTREETOETS GROEP 7

Vanaf vorig jaar hebben wij als school
besloten om geen entreetoets meer af te
nemen in groep 7. Dit besluit hebben wij
genomen na een gesprek met de
inspecteur van het onderwijs. De reden
om dit te doen is eigenlijk heel simpel. Het
voegt namelijk niks toe. De gegevens die
je krijgt uit een entreetoets zijn hetzelfde
als wanneer je de gewone cito toetsen
afneemt. De entreetoets moet je afnemen
in 4 aaneengesloten dagen. Dit geeft weer
extra druk bij de kinderen. De entreetoets
komt in plaats van je gewone toetsen en
dit houdt in dat je een “gat” in je
leerlingvolgsysteem hebt. Daarnaast is het
afnemen van een entreetoets ook niet
verplicht. Dit alles heeft ons doen
besluiten om de entreetoets niet meer af
te nemen. De normale cito toetsen nemen
wij tot aan het einde van groep 7 als
uitgangspunt om te komen tot een
voorlopig advies richting het VO.

KONINGSSPELEN
Vrijdag 23 april was het de dag van de
Koningsspelen. Vorig jaar konden deze
vanwege Corona niet door gaan. Dit jaar
gelukkig, in aangepaste vorm, wel. De
kinderen en leerkrachten hebben in hun
eigen groep genoten van sport, spel en
creativiteit. Voor foto’s verwijzen wij u
naar onze facebookpagina, die u kunt
vinden onder RK Deken Wehmeijerschool.
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CONTROLE OP HOOFDLUIS
Door Corona wordt uw kind dit schooljaar
niet na iedere vakantie gecontroleerd op
hoofdluis.
De GGD adviseert de ouders daarom dat
zij zelf hun kind(eren) extra moeten
controleren op hoofdluis.

EINDTOETS EN MUSICAL
De kinderen van groep 8 hebben op
dinsdag 20 april en woensdag 21 april de
eindcito gemaakt. We zijn trots op ze!
De rollen voor de eindmusical ‘Expeditie
Beachclub’ zijn inmiddels verdeeld en de
kinderen kunnen thuis al oefenen met de
enige echte ‘Expeditie Beachclub-app’.
Na de meivakantie gaat groep 7/8 ook op
school beginnen met het oefenen, het
bouwen van het decor, het maken van de
attributen, etc. We hebben er zin in!

VERKEERSEXAMEN
Op woensdag 31 maart hebben de
kinderen van groep 7/8 het theoretisch
verkeersexamen gedaan. Ze zijn hiervoor
allemaal ruim geslaagd! Na de

meivakantie gaan de kinderen een
praktisch verkeersexamen doen. De
ouders van groep 7/8 krijgen hier na de
meivakantie meer informatie over.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD VELDDRIEL
‘Waar rommel ligt, kan altijd meer bij….’
Enkele inwoners van ons dorp gaven aan
dat zij zich ergerden aan al het zwerfafval
in en rondom Velddriel.
Daarop besloot Dorpsraad Velddriel werk
te maken van deze oproep.
Op zaterdag 3 april zijn er 40 kinderen en
volwassenen om 9.00 uur ’s morgens op
pad gegaan met handschoenen, grijpers
en plastic zakken!
Door het aantal van 40 vrijwilligers waren
we als dorpsraad erg verrast! Heel mooi
was de deelname van verschillende
kinderen van de DWS!
Er was versterking uit Kerkdriel en ook
daar waren kinderen bij!
Kinderen onder begeleiding van ouders
zijn in het dorp gebleven. De volwassenen
zijn naar het buitengebied vertrokken.
De zakken waren niet moeilijk te vullen. Er
lag heel veel rotzooi langs de straten, in
de struiken, langs en in de sloten.
De volle zakken werden opgehaald om
naar de container bij de Boxhof gebracht
te worden.
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Na een tijd gewerkt te hebben, kwam de
inwendige versterking. Heerlijk dat
drinken en een fijn worstenbroodje. Zelfs
voor de vegetariërs was er een Vega
broodje.
Daarna weer aan de slag!
Na afloop een frietje en een snack bij
Berrie. Aan alles was gedacht!
Het is alle vrijwilligers klein en groot
gelukt om 320 kg zwerfafval op te
ruimen! Velddriel zag er op z’n paasbest
uit!
Het is helaas nodig en daarom is
Dorpsraad Velddriel van plan om in elk
geval twee keer per jaar rond het
verzetten van de klok deze actie te
organiseren!
De geweldige opkomst van de vrijwilligers
stimuleert ons daar extra bij.
We hebben nog niet alle straten van
Velddriel van zwerfvuil kunnen ontdoen,
maar daar gaat aan gewerkt worden!
Op 17 april is door een viertal mensen uit
de Laarstraat de hele Laarstraat
schoongemaakt. Een grote klus vanwege
de lengte en de brede sloten!
Verder gaan we met een zekere regelmaat
contact opnemen met Rijkswaterstaat,
zodat de op- en afritten van zwerfafval
worden ontdaan en de binnenkomst van
Velddriel er toonbaar uitziet.
Wat staat ons te doen?

Vele handen zorgen er zo voor dat we het
hele jaar in een schone omgeving kunnen
leven.
Daarmee voegen we aan het dorp en
omgeving weer een stukje extra
leefbaarheid toe!
We rekenen zeker ook op de hulp van
ouders en kinderen van DWS.
Loop eens rond met een grijper en geef
gehoor aan onze volgende oproep!!
Wil je grijpers/ lege zakken hebben en
volle zakken afleveren? Stuur een
berichtje naar: velddrielveilig@gmail.com

VOLGENDE NIEUWSBRIEF
De volgende nieuwsbrief komt uit in de week
voor de grote vakantie.

Op de eerste plaats kan iedereen mee
helpen om het dorp en de omgeving
netjes te houden.
Neem “afval” mee naar huis en ruim het
op in de daarvoor bestemde containers.
Als je gaat wandelen kun je zo nu en dan
een zak en grijper meenemen en kijken
wat er op je pad komt!
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