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Meeleven
Vorige week moest Rachel, dochtertje van juf
Hanneke Slootweg, opgenomen worden in
het ziekenhuis. Slecht drinken, afname van
gewicht en een lage temperatuur zorgden
voor deze opname. Na het instellen van
sondevoeding is het zelfstandig drinken weer
op gang gekomen. Echter nog onvoldoende
en deze week wordt er nog geobserveerd en
mocht het nodig zijn dan volgen verdere
onderzoeken. We leven met hen mee in deze
zorgvolle periode.
Groep 2 op ontdekkingstocht!
Herfst is weer in 't land.
Vogels vliegen weg uit Nederland.
Kijk! Daar vliegt een kanariepiet...
Twiet, twiet, twiet...zingt ie, want de
herfst is weer in 't land!
We zijn met de
groepen
2
een
herfstwandeling gaan
maken in het bos
rondom Kernhem. Wat
was er veel te zien!
Bladeren in allerlei kleuren, paddenstoelen en
ook beestjes! We hebben kikkers gezien en

hagedissen, die erg sloom waren. Dat komt
omdat ze koudbloedig zijn en in de winter een
winterslaap gaan houden.
Ze zoeken een lekker plekje onder een
afgevallen boomtak.
Een aantal durfden het beestje wel vast te
houden; stoer!
Er waren bladeren te vinden die zo groot
zijn als je hoofd!
Met een paddenstoelenkaart en een
spiegeltje hebben de kinderen ontdekt hoe de
paddenstoelen heten en hoe de onderkant
van een paddenstoel eruit ziet.

En dat er veel
verschillen zijn,
want je hebt
paddenstoelen
met een hoed en
je hebt er die
helemaal dicht
zijn.
Met onze tassen vol herfstschatten zijn we
terug naar school gegaan.
Onze klassen zijn 'herfstproof'!

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/Plusklas 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 heeft
hier een aparte mail over ontvangen.
Nu bleek dat niet iedereen de mail had
ontvangen. Vandaar dat er een tweede mail is
uitgegaan. Heeft u zich al opgegeven dan
hoeft dat geen tweede maal.
Lukt het in het geheel niet dan kunt u een mail
sturen naar idegier@veldhuizerschool.nl met
een voorkeur voor een datum.
Groep 7-nieuws
Groep 7 had de afgelopen periode twee leuke
activiteiten. Allereerst kwam juf Lambers met
haar zoontje Jesse naar Ede, zodat de klas op
kraambezoek kon. Dit gebeurde in het huis

van de familie Biljard (waarvoor dank)! De
meeste jongens genoten van de tuin en
trampoline, terwijl de meisjes samen met de
juf de baby in bad deden... Ook kreeg Jesse
nog enige cadeaus.
We danken Annemiek Stam en Annemarie
Biljard voor de organisatie.

Daarnaast
was
deze
week
de
Gehandicaptenraad aanwezig bij ons. De
kinderen konden zelf ervaren hoe het is om
slechtziend te zijn of te moeten zitten in een
rolstoel. Ook leerden ze appels schillen en
veters strikken met één hand! Daarnaast werd
er informatie gegeven over de ziekte MS.
Vier enthousiaste 'leraren' zorgden voor een
leerzame en goede middag. Zij wilden vooral
uitstralen en vertellen wat hun mogelijkheden
zijn en niet zielig doen over hun beperking!

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. Voor de activiteit
op 4 december zijn al voldoende aanmeldingen. Hartelijk dank daarvoor!!!. 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
 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.

Gezocht
In groep 2b zijn wij op zoek naar een
passpiegel. Deze spiegel willen we ophangen
en gebruiken in de huishoek.
Hebt u er nog een staan die u kunt missen?
Wilt u dan contact opnemen met een van
ons?
Met vriendelijke groet, Wilma ter Haar en
Annemarie ter Keurs.
Verkeersles

Groep 3 is de afgelopen 3 weken bezig
geweest met het thema “op wielen”
Dinsdagmiddag 14 november hebben we het
geleerde in praktijk gebracht. We maakten
een verkeerswandeling door de wijk. We
hebben goed op de borden gelet en laten zien
hoe we veilig oversteken: met verkeerslichten
en zonder verkeerslichten.

Damnieuws
We zijn ontzettend trots op onze leerlingen
die meegedaan hebben met het damtoernooi
van afgelopen woensdagmiddag. Met maar
liefst drie bekers kwamen zij terug naar
school. In de bijlage van deze Nieuwsbrief
vindt u een uitgebreid verslag.
Kinderen: van harte gefeliciteerd met dit
prachtige resultaat!

Kaarsvet
Een aantal weken geleden plaatsten we in de
nieuwsbrief een oproepje voor kaarsvet.
Groep 8 gaat al bijna beginnen met het maken
van de kaarsen. Heeft u thuis nog oude
kaarsen of stompjes liggen dan ontvangen de
juffen van groep 8 deze graag. Zij zullen er met
de kinderen weer iets moois van proberen te
maken.
Overblijfnieuws
Even voorstellen....de nieuwe overbijfcoördinator.

Ik ben Gerda Zijlstra ik ben getrouwd met
Marcel. We hebben 3 jongens Daniël gr. 8
David gr 6 Ruben gr 2b.
Wij wonen sinds vorig jaar in Ede met heel
veel woonplezier.
Als verzorgende heb ik in de kraam en
gehandicaptenzorg gewerkt
Later ben ik in de kinderopvang gaan werken.
En nu op de school van jullie kinderen.
Op de vorige school van de jongens was ik
overblijfouder.
Het contact met kinderen vind ik erg leuk en
boeiend.
Samen met het overblijfteam zorgen we dat
alles soepel verloopt tijdens het overblijven.
Als u nog vragen heeft, kunt u mij vanaf heden
aanspreken of u kunt mij bereiken via
overblijven@veldhuizerschool.nl

Agenda
Let op: niet opgenomen in de agenda is de
maandagMIDDAG 15 januari. Ook dan is er
een studiemiddag rondom differentiatie en
klassenmanagement. De kinderen zijn dus op
maandagmiddag 15 januari vrij!!!

-

Maandagavond 20 nov. versieren Sint
Woensdag 22 nov. verteltassen
Zaterdag 25 nov. bladblazen
Maandagavond 27 nov. spreekavond
Woensdag 29 nov. spreekmiddag

Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt D.V. op
vrijdag 1 december.
Hartelijke groet, Team Veldhuizerschool

