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Geboren
Opnieuw mogen we weer een aantal
geboorten vermelden.
Op 28 december is Mery geboren. Zij is de
dochter van René en Liesbeth Maassen en
zusje van Wouter, Lindy en Willem. Op het
geboortekaartje vermelden zij:
“Vol spanning verwacht, met liefde
ontvangen.
Een kindje klein, waar we God dankbaar voor
zijn.”
Dankbaar en blij ontvingen Kees en Anita
Ploeg uit Gods Hand een dochter op 5 januari.
Marit is het zusje van Matthias en Hannah. Zij
geven haar (en ons) de volgende wens mee:
“Mag Zijn Hand voor je zijn om je de weg te
wijzen.
Rondom je om je te beschermen.
Onder je om je op te vangen.
Boven je om je te zegen.”
Verwonderd
en
dankbaar
ontvingen
Christiaan en Els Kok op 9 januari hun zoon
Sem. Hij is het broertje van Marcus en Hugo.
Zij delen de vreugde met ons door het lied van
Sela mee te geven:
“U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin,
toen ik in het geheim gemaakt werd. U die

alles weet van mij, nog voordat ik bestond. U
schreef het in Uw boek; U kent mij.”
Alle ouderparen feliciteren wij van harte en
wensen hen Gods zegen toe bij het opgroeien
van hun kinderen.

Meeleven
In de winterperiode slaan de bacteriën en
virussen altijd toe. Ook dit jaar kampen we
weer met de nodige ziekte. Veel kinderen
hebben dit jaar last van griep en verkoudheid.
Vooral het RS virus heeft heel wat van onze
gezinnen getroffen. Het was noodzakelijk om
vooral baby’s op te nemen in het ziekenhuis.
We leven als schoolgemeenschap met hen
mee en in onze gebeden denken we aan hen.

Eind december is Rachel Slootweg opnieuw
opgenomen in het ziekenhuis. Ze ligt in het
Wilhelminakinderziekenhuis in Utrecht. Er is
bij haar een ernstige vorm van epilepsie
geconstateerd. Op dit moment krijgt ze
medicatie om de insulten te stoppen. Wilt u
meeleven met juf Hanneke Slootweg en haar
gezin, dan kunt u een kaartje sturen naar:
familie Slootweg, Torckstraat 34, 6721VX
Bennekom.
Juf Sijnie Fredrikze is gisteren thuis gevallen
en heeft haar heup gebroken. Vandaag zal zij
geopereerd worden. We wensen haar sterkte
en een spoedig herstel toe.
Ook vreugdevolle zaken mogen we hier
melden. Meester Arwin Lammers moest
naast het afronden van zijn studie nog een
eindgesprek voeren ter verdediging van
scriptie. Dit heeft vorige donderdag
plaatsgevonden en met vreugde kunnen we
melden dat ook die laatste handeling positief
is afgesloten. We feliciteren meester
Lammers van harte met dit feit.
Juf Cora van den Brink is geslaagd voor het
diploma middenmanagement. En ook haar
feliciteren we van harte!!!

Juf Joske Sok heeft haar stage afgerond en
legt volgen de week haar examen af. Heel veel
sterkte daarbij.
We zijn bovendien verheugd te kunnen
melden dat zij bij ons op school blijft en na de
voorjaarsvakantie samen met juf Jennieke
Simonse groep 8 zal gaan doen na het vertrek
van juf Renate Bax

Interne begeleiding
Juf Els Kok geniet van haar bevallingsverlof. In
een eerdere Nieuwsbrief heeft juf Annemieke
Vosselman zich al voorgesteld als vervangster
van juf Kok. Zij heeft alle lopen zaken van
middenbouw/bovenbouw al onder haar
hoede genomen.
Voor groep 8 is echter een uitzondering
gemaakt.
Naast
de voorbereidingen/gesprekken
betreffende de overgang naar het voortgezet
onderwijs zal juf Jennieke Simonse ook IBtaken op zich nemen. Ouders van groep 8
kunnen zich voor vragen dus tot haar wenden.

Schaatsen
Vandaag is het grote schaatsfestijn voor onze
school op de ijsbaan van Ede. De kinderen
hebben er met spanning naar uitgezien en we
hopen in de volgende Nieuwsbrief verslag te
doen.
Dammen
De laatste periode is een aantal leerlingen uit
de klassen zes tot en met acht bezig met een
damcompetitie. Met deze competitie kan de
titel 'Kampioen van de Veldhuizerschool
2017-2018' behaald worden. Voor de
kerstvakantie werd er gestreden om het
behalen van de beste finalepoule. Tien
leerlingen wisten zich te plaatsen voor deze
poule. De andere leerlingen werden verdeeld
in drie andere finalepoules.
Ik mag tot nu toe terugzien op een goede
periode, waarin ik zag dat een aantal
leerlingen aanleg heeft voor het damspel.
Ook De Kroonschijf (damclub uit Ede) heeft
hier lucht van gekregen. Zij organiseren nu
damtrainingen voor de leerlingen uit de
groepen vijf tot en met acht. Ouders hebben
hier van mij al een mail van ontvangen.
Inmiddels is de eerste damtraining voorbij,
maar kinderen uit groep vijf tot en met acht
mogen zich nog steeds aanmelden voor de
trainingen.
Aanmelden mag door een bericht te sturen
naar alammers@veldhuizerschool.nl
Een uitgebreid verslag van de kampioenschappen treft u als bijlage aan.

Kangoeroe-wedstrijd
Donderdag 17 maart is de jaarlijkse
Kangoeroe-wedstrijd. Dit is een rekenwedstrijd voor leerlingen van groep 3 t/m 8
die het leuk vinden om uitdagend te rekenen
(het niveau van de opdrachten is
hoog). De wedstrijd is op school en zal onder
schooltijd
plaats
vinden.
Er zijn binnen het basisonderwijs drie
opgaven-versies:
* wizFUN: voor groep 3 (12 vragen in 30
minuten) & groep 4 (24 vragen in 60 minuten)
* wizKID: voor groep 5 & 6 (24 vragen in 50
minuten)
* wizSMART: voor groep 7 & 8 (24 vragen in
50
minuten)
Wij sturen de antwoordbladen van de
leerlingen op en krijgen daar binnen enkele
weken de uitslag van. De 20 beste deelnemers
van groep 7 en van groep 8 in Nederland
mogen door naar de finale (in juni). Voor elke
deelnemer is er na afloop een certificaat en
een klein prijsje. Voor de beste deelnemers
zijn er ook nog andere prijzen te winnen.

Op de website w4kangoeroe.nl kunt u alle
informatie over de wedstrijd vinden. Het is op
deze site ook mogelijk om te oefenen. Ga dan
naar het kopje oefenen. Links op de website
vindt u het kopje Kangoeroe digitaal. Twijfelt
u of de wedstrijd wat voor uw zoon of dochter
is dan raden we u aan samen eerst wat
oefenopgaven op de site te maken.
Deelname aan de wedstrijd kost 3 euro per
leerling. Kinderen kunnen zich tot 8 februari
aanmelden. Wilt u dan een enveloppe
meegeven met drie euro en de naam van het
kind? Deze enveloppe kan bij de eigen juf of
meester afgeven. Wij regelen dan de verdere
aanmelding.
Schoonmaakavond
Op woensdagavond 17 januari jl. was het een
drukte van belang in de kleutergroepen. Met
21 ouders en 7 leerkrachten werd er gesopt
en geboend in en bij de lokalen.
We zijn erg blij met het resultaat. De klassen
zien er weer schoon en fris uit.
Heel veel dank voor alle hulp!
Fijn dat er ook twee vaders kwamen helpen!
Goed voorbeeld doet goed volgen!

Van het bestuur
Bent u al lid van de Vereniging Hervormde
Scholen Ede ?
De Hervormde basisscholen te Ede gaan uit
van de Vereniging Hervormde Scholen te Ede.
De vereniging is opgericht in 1904 en is zoals
de naam aangeeft, verbonden met de
Hervormde Gemeente Ede. Tot de vereniging
behoren de Koepelschool (twee locaties),
Paasbergschool en de Veldhuizerschool.
In de schoolgids heeft u al eerder het één en
ander kunnen lezen over het bestuur van de
Vereniging Hervormde Scholen. Wat doet nu
het bestuur eigenlijk en waarom is het zo
belangrijk dat u als ouder daarbij betrokken
bent? Het bestuur is verantwoordelijk voor
het beleid dat gevoerd wordt op de scholen.
Het gaat dan o.a. om zaken zoals personeel,
onderhoud gebouw, financiën, kwaliteit van
het onderwijs, etc. Maar ook op het gebied
van identiteit heeft het bestuur een
belangrijke verantwoordelijkheid.
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af
aan de Algemene Ledenvergadering van de
vereniging. Door lid te worden, heeft u
inspraak, kunt u mee praten over het beleid
van de Vereniging en heeft u de mogelijkheid
om als klankbord te fungeren voor het
bestuur. Op de te houden Algemene
ledenvergaderingen kunt komen luisteren
hoe het op de scholen binnen de vereniging
eraan toe gaat en heeft u de mogelijkheid om
mee te praten en te beslissen over het beleid.
Een plaats dus waar u als lid gehoord

wordt! Als vereniging zoeken wij leden die
hun stem willen laten horen. En zegt u nu zelf,
als het gaat om het onderwijs van uw
kind(eren), dan wìlt u toch zeker meedenken.
Indien u zich betrokken voelt bij een van de
scholen en u bent een warm voorstander van
ons Christelijk onderwijs in Ede, dan kunt u
zich aanmelden als lid van de Vereniging. Met
uw inschrijving ondersteunt u de grondslag
van de Vereniging, zoals deze is omschreven
in de statuten. En voor het bedrag hoeft u het
niet te laten want voor € 10,- per jaar bent u
voor een heel jaar lid van onze vereniging. U
kunt
de
statuten
evenals
een
aanmeldformulier vinden op de website van
devereniging www.hervormdescholenede.nl.
Maar u kunt zich ook per email aanmelden
via secretaris.hse@gmail.com.
Voor D.V. dinsdag 30 januari a.s. heeft het
bestuur
een
extra
ledenvergadering
uitgeschreven.
Met
deze
extra
ledenvergadering willen we de leden
tussentijds informeren over ontwikkelingen
die van belang zijn voor onze vereniging en
onze scholen. Zoals de structuur van onze
vereniging, de visie en de missie, de uitdaging
rond huisvesting van de Veldhuizerschool
door groeiend
aantal
aanmeldingen, financiën in samenhang met
de verschillende aspecten van bedrijfsvoering
van onze scholen, etc. Indien u zich uiterlijk
DV 27 januari a.s. aanmeldt als lid van de
vereniging bent u al welkom op de komende

ledenvergadering om met ons mee te denken
en te praten over de toekomst van de scholen.
Wij zien uit naar de reacties en vooral naar de
aanmeldingen van nieuwe leden.
Pieter Plug - voorzitter bestuur
Gezin, School en Kerk
Volgende week zondag sluiten we in de
ochtenddiensten van De Ark, de Sionkerk en
de Tabernakel ons project “Daniël” af. Velen
hebben al via de eerder gestuurde link de kerk
opgegeven waar zij naar toegaan. We zorgen
er dan voor dat de werkjes van uw kind in die
kerk is. Indien u nog geen voorkeur hebt
opgeven, wilt u dat z.s.m. doen? Dank alvast.

Van de overblijf
16 x per maand!! Kunnen de kinderen
tussen de middag overblijven op onze
school.
Ter versterking van ons overblijfteam zijn wij
op zoek naar nieuwe
ouders/opa's/oma's/ooms/tantes.

-

Heeft u interesse
en bent u minimaal 4x per maand
beschikbaar, dan kunt u contact met mij
opnemen:
overblijven@veldhuizerschool.nl
of 06-10372073.
Ik hoop snel van u te horen.
Hartelijke groet, Gerda Zijlstra

Agenda
- Woensdag 24 januari bezoek
predikanten in de groepen
- Woensdag 24 januari verteltassen

Donderdag 25 jan. adviesgesprekken
groep 8
Zondag 28 januari afsluiting project in
de kerken
Maandag 29 jan. verkeerscommissie
Dinsdag 30 januari adviesgesprekken
groep 8
Woensdag 31 januari studiedag – alle
kinderen vrij!!!

Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt D.V. op
vrijdag 2 februari.
Hartelijke groet, Team Veldhuizerschool

