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Geboren
Op zondag 29 oktober kregen we het mooie
onderstaande bericht van juf Hanneke
Slootweg:
“Ik heb heel mooi nieuws! Vannacht ben ik
bevallen van een prachtige dochter!
Ze is thuis geboren, om 2.04 uur. Het gaat
goed met ons.
Onze dochter heet: Rachel Elisabeth, met als
roepnaam: Rachel.”
Op het geboortekaartje vermelden zij
woorden uit psalm 40: “HEERE, mijn God, veel
zijn Uw wonderen, die U hebt gedaan.” Graag
sluiten wij ons aan bij deze belijdenis.
We feliciteren juf Hanneke Slootweg, haar
man, Arjan, en hun kinderen van harte met dit
nieuwe wonder. We wensen hen alle vreugde
en Gods zegen bij het opgroeien en het
opvoeden van Rachel.

Opsporing verzocht
Als school hechten wij zeer aan netheid en
onderhoud. Ook in de vakantie is er weer het
nodige uitgevoerd om de school, het plein en
de omgeving netjes te houden.
Helaas
worden
wij
steeds
vaker
geconfronteerd met acties die ons boos en
verdrietig maken.
Ook de tuin heeft onze voortdurende
aandacht en onlangs zijn er weer rozen
aangeplant voor en naast de school. In de
herfstvakantie heeft iemand zijn tuin
opgeknapt en het vuil daarbij bij ons, over de
nieuw geplante rozen gestort!!!! Weet u
iemand die zijn of haar tuin ontdaan heeft van
geel split, bloembollen, stenen en een oude
handdoek dan vernemen wij dat graag.

Ook ons schoolbord is dermate gehavend dat
we het inmiddels hebben moeten
verwijderen. Ook daarvan sporen wij de
dader(s) graag op, zodat we aangifte kunnen
doen. Alvast dank voor uw speurwerk.

Verkeer
De dagen worden weer donkerder en
regenachtiger. We merken dat meteen aan de
toename van auto’s waarmee kinderen naar
school worden gebracht.
We zien helaas weer dat het parkeren niet
altijd op een juiste wijze gedaan wordt. Wilt u
zo vriendelijk zijn NIET in de BOCHT bij de Van
Galenstraat en de Kraatsweg te parkeren. Er
hebben zich al enkele bijna-ongelukken
voorgedaan met leerlingen van onze school
door de onoverzichtelijke situatie. Dank voor
uw medewerking!

Dankdag
Woensdag 1 november was het Dankdag. Het
thema van dit jaar was: Blij verrast!
Met alle kinderen en veel ouders mochten we
dit feest vieren. Ds. Bax vertelde over de
minister uit Ethiopië die blij verrast werd door
Fillipus maar nog meer door Jezus. Fillipus
legde de Bijbel uit en de minister liet zich
dopen. De kinderen hadden hun dankpunten
op de herfstboom geplakt en we danken
Liesbeth Wildeman (moeder van Josien gr.7)
voor het schilderen van de prachtige
herfst(dank)boom.

Fijn ook dat we met zovelen onze Hemelse
Vader konden danken voor zoveel goeds dat
wij van Hem hebben mogen ontvangen.

Spreekavonden
Op maandagavond 27 november en
woensdagmiddag en -avond 29 november zijn
er spreekmomenten voor de ouders
/verzorgers van de kinderen van groep 1-7.
Op maandagavond 27 november zal juf Sijnie
Fredrikze ook aanwezig zijn om gesprekken te
voeren met de ouders van RT-leerlingen.
Meester
Bert
Rebergen
is
op
woensdagmiddag en -avond 29 november
aanwezig. Mocht uw kind RT krijgen of naar de
Breinbrekers gaan en u wilt hierover graag
een gesprek, dan kunt u zich hier ook voor
aanmelden. Het opgeven gaat dit keer via het
ouderportaal van ParnasSys. U ontvangt hier
volgende week een aparte mail over.
Huisbezoek
Ieder kind krijgt in principe in de acht jaar dat
hij/zij op school zit twee keer een huisbezoek.
Het eerste huisbezoek vindt in groep 2, 3 of 4
plaats. Het tweede bezoek als uw kind in
groep 5, 6 of 7 zit. De ouders die dit jaar
huisbezoek ontvangen hebben hier inmiddels
bericht over gekregen of krijgen dat
binnenkort.
Van de Ouderraad
DE OUDERRAAD HEEFT UW HULP NODIG!
Als ouderraad proberen we elk jaar weer
leuke activiteiten te bedenken en te
organiseren. We kunnen daarbij niet zonder
de hulp van andere ouders. Heel graag
rekenen we ook dit jaar weer op uw hulp.

Voor de komende activiteiten, bladvegen,
sinterklaas en Kerst zoeken wij uw hulp. Op
maandagavond 20 november willen we de
school versieren voor het sinterklaasfeest.
Om 19:00 uur beginnen we. Op
maandagmorgen 4 december willen we de
cadeautjes inpakken, zakjes pepernoten
maken en de inlegvellen in de kerstboeken
plakken. We beginnen om 8:30 uur, met veel
handen zijn we in een uurtje klaar. Op dinsdag
5 december willen we om 14:00 uur de
sinterklaas spullen weer opruimen. Op
woensdagmorgen 6 december willen we de
school versieren voor Kerst, en dit willen we
weer opruimen op vrijdag 22 december om
14:00 uur.
 20 november 19:00 uur versieren
voor sinterklaas
 25 november bladvegen
 4 december 8:30 uur inpakken
cadeautjes, pepernoot zakjes maken
en inlegvellen kerstboeken inplakken
 5 december 14:00 uur opruimen sint
spullen
 6 december 8:30 uur versieren voor
Kerst
 22 december 14:00 uur
kerstversiering opruimen
Middels deze link kunt u zich aanmelden voor
de activiteiten.

Luizencontrole
Op maandag 23 oktober is er weer
een luizencontrole
gehouden.
Het
is
belangrijk om ook thuis regelmatig het haar
van uw kind te controleren.

Het RIVM zegt daar het volgende over:
“Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben.
Het heeft niets te maken met vies of schoon
haar. Een hoofdluis gaat in je haar zitten en
legt daar tot wel 6 eitjes per dag in je haar.
Voor je het weet zit heel je haar opeens vol
kriebelende beestjes. En die beestjes kunnen
van jouw hoofd weer heel gemakkelijk naar
een ander hoofd wandelen. Op die manier
kunnen al je vrienden en vriendinnen
hoofdluis krijgen. Maar ook je vader, je
moeder, broertjes of zusjes. Daarom is het
belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg
te krijgen. Hoe ziet hoofdluis eruit? Een
hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Zo
groot als een sesamzaadje. Als de hoofdluis

een beetje van jouw bloed opzuigt verandert
hij van kleur. Dan wordt hij roodbruin. Neten
(zo noem je de eitjes van de hoofdluis) zien
eruit als witte, grijze, of zwarte stipjes. Ze
zitten op het haar, dicht bij de haarwortel.
Hoe weet je of je hoofdluis hebt? Als je nog
maar een of twee luizen hebt, merk je
meestal niks. Maar als er meer komen, krijg
je vaak veel jeuk. Je kunt ontdekken of je
hoofdluis hebt door heel nauwkeurig, pluk
voor pluk, het haar te laten controleren.
Vooral dicht bij de haarwortel, hier legt een
hoofdluis zijn eitjes. Hoe krijg je hoofdluis
weg? Hoofdluis krijg je weg door je haar heel
goed te laten kammen. Elke dag, twee weken
achter elkaar. Dat moet met een kam
waarvan de tanden dicht op elkaar staan. De
neten kam je het moeilijkste weg. Die zitten
namelijk aan het haar vastgeplakt. Maar ook
die moet je allemaal wegkammen, anders
komen er weer nieuwe luizen. Als je je haar
met azijn natmaakt, laten de neten los. Je
kunt shampoo of lotion tegen luis gebruiken,
maar ook dan moet je elke dag goed
kammen. Hoofdluis heb je niet alleen Je kunt
er niets aan doen als je hoofdluis krijgt. Het is
belangrijk dat de juf of meester weet dat je
het hebt. Zij kunnen andere ouders vragen
om op hoofdluis te letten bij hun kinderen.
Ook je broertjes en zusjes en je vader en
moeder moeten kijken of ze hoofdluis
hebben. Je ouders kunnen op school of bij de
GGD informatie krijgen waarin wordt
uitgelegd hoe je hoofdluis weg krijgt. Op de

website van het RIVM is ook veel informatie
te vinden over hoofdluis en behandeling van
hoofdluis: www.rivm.nl/hoofdluis.”
Bakjes gevraagd
De kinderen van groep 3 werken deze weken
over de hulpdiensten. Ze maken o.a. prachtige
traumahelikopters.
Hier
hebben
we
verpakkingen van toetjes (kwark, pudding,
mousse) voor nodig. Wie wil ons helpen?
Alvast heel erg bedankt namens alle kinderen!
De juffen van groep 3.

Boerderijbezoek
Groep 7 bezocht het melkveebedrijf 'De
Boersberg' in Doorwerth. Met de bus reisden
zij naar deze boerderij waar genoten werd van
het aaien van kalfjes. Ook stonden de
kinderen vlakbij een werkende melkrobot en
zo konden ze zien hoe het er op een modern
bedrijf aan toegaat. Dit is uiteraard veel leuker
dan een foto in een aardrijkskundeboek! Al
met al een zeer geslaagde, leerzame ochtend.

samen met Ingrid deed. Zoals in de vorige
Nieuwsbrief is vermeld zal Heleen
Kroesbergen de overige taken op zich nemen.
De organisatie van de overblijf moet juf
Loonstra daardoor afstoten. Na een wat
langere zoektocht hebben we Gerda Zijlstra
bereid gevonden dit van juf Loonstra over te
nemen. De komende weken zal Gerda Zijlstra
ingewerkt worden. Voor de financiële kant
van het overblijven blijft juf Loonstra
verantwoordelijk. We heten Gerda hartelijk
welkom in ons (overblijf) team.

Agenda
- Dinsdag
7
november
GMR
vergadering
- Woensdag 8 november verteltassen
- Woensdag 8 november Gebedskring
- Maandag 13 november les /overdoor
gehandicapten in groep 7
- Dinsdag 14 november overleg
gemeente sportactiviteiten
- Dinsdag 14 november Bestuursvergadering
- Woensdag 15 november studiedag
personeel – alle kinderen vrij!!!

Gebedskring
Komende woensdag 8 november hopen we
weer gelijk om 8.30uur met de gebedskring
bijeen te komen in het kantoor van de
directeur. We zijn blij en dankbaar dat we 2
nieuwe ouders welkom mochten heten. Ook
nu kijken we weer of er gebedspunten in de
brievenbussen zitten. Schroom niet en stop ze
erin! Dan kunnen we ook bijzonder voor u/jou
of een situatie bidden.
Welkom!
Overblijfnieuws
Door het komende vertrek van Ingrid de Gier
als administratrice wordt er nagedacht over
de invulling van administratieve taken.
Gekeken wordt of een deel van de
schoolspecifieke taken niet door iemand van
school gedaan kan worden. Juf Branda
Loonstra is bereid gevonden deze taken op
zich te nemen daar zij al voor een deel dit

Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt D.V. op
vrijdag 17 november.
Hartelijke groet, Team Veldhuizerschool

