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Meeleven
Vorige week overleed de schoonvader van juf
Branda Loonstra op de leeftijd van 89 jaar.
Van harte condoleren we haar, haar man,
kinderen en familie met dit verlies. Hoewel er
dankbaarheid is voor de lange periode dat
vader bij hen mocht zijn, geeft ieder afscheid
verdriet en een lege plaats. We bidden hen
Gods troost en nabijheid toe.
Rachel, dochter van juf Hanneke Slootweg, is
inmiddels weer thuis vanuit het ziekenhuis.
De zorgen zijn echter niet minder en ook hen
gedenken we in onze gebeden.
Juf Joske Sok heeft haar stage afgerond en
legde vorige week haar examen af. Dit alles
met goed gevolg. We feliciteren haar van
harte met dit bereikte resultaat.
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.
Binnenkort hoopt zij al te starten met het
verkennende werk bij ons op school.

Afscheid
Deze week hebben we afscheid genomen van
meester Vander Vegte. In de klas gebeurde
dat dinsdag en van de collega’s op woensdag
tijdens de studiedag. We danken meester Van
der Vegte hartelijk voor zijn inzet en
betrokkenheid en wensen hem alle goeds toe
voor de toekomst onder Gods zegen. Zelf
schrijft hij daarover:
“Beste ouders/verzorgers
Ik ben al een tijdje aan het proberen om te
re-integreren. Ik ga stapje voor stapje
vooruit, maar ik merk dat ik niet zoveel meer
vooruit kom de afgelopen tijd. Ik heb veel tijd
gehad om na te denken en te reflecteren. Ik
ben door gesprekken met de bedrijfsarts en
andere mensen tot de conclusie gekomen
dat het basisonderwijs niet de plek is waar ik
volledig tot mijn recht kom. Ik heb het altijd

leuk gevonden om voor de klas te staan en
kennis over te dragen, maar ik merkte ook
dat het beroep mij soms veel energie kan
kosten. In goed overleg heb ik besloten om
op zoek te gaan naar een andere baan in een
andere sector. Ik heb nog geen idee wat voor
een baan dat zal zijn, dus dat is nog best even
spannend. Vriendelijke groet,
meester Erik van der Vegte”
Schaatsen

Het schaatsfestijn op 19 januari was een groot
succes. Dank aan alle ouders die hebben
meegeholpen. De kinderen hebben genoten
en gelukkig keerden ze zonder noemenswaardig letsel terug. Op school wachtte nog
de heerlijk warme chocomel!!!

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.
De kinderen kunnen zich opgeven tot 14
februari!!!
Gezin, School en Kerk
Afgelopen zondag was de afsluiting van ons
bijbelproject “Daniël” in de diverse kerken.
We zijn dankbaar voor deze mogelijkheden en
de samenwerking. We hebben enthousiaste
verhalen mogen horen uit de diverse kerken.
Dank aan de collega’s, vrijwilligers, ouders en
betrokkenen die dit mede hebben mogelijk
gemaakt.

Bezoek Meerwaarde
Op 30 januari bezochten de groepen 7/8 en 8
de Meerwaarde. In vier verschillende routes
ontdekten de kinderen deze school. Voor de
kinderen die er over denken om naar deze
school te gaan was het een mooie
mogelijkheid om al een beetje te snuffelen
aan de school en het onderwijs. Voor de
kinderen die naar een andere school gaan
geeft het een beeld van het onderwijs op een
VMBO-school. Alle kinderen kwamen erg
enthousiast terug op school. We hoorden
verhalen over slangen, banden verwisselen,
pannenkoekenbakken, etc.
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.

Spreekavonden
In verband met bovenstaande zullen de
spreekmomenten gehouden worden op D.V.
dinsdag 20 februari en woensdag 21 februari
(donderdag 22 februari komt dus te vervallen
i.v.m. de voorstelling van de groepen 7 en 8
op die avond).
U ontvangt daar volgen de week een
uitnodiging voor.

-

Agenda

-

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

-

Donderdag 15 feb. rapporten
Dinsdag 20 feb. spreekavond
rapporten
Dinsdagavond 20 feb. CJG aanwezig
Dinsdagavond bestuursvergadering
Woensdagmiddag 21 feb. spreekmoment rapporten
Woensdagmiddag 21 feb. verteltassen
Woensdagavond 21 feb. spreekavond
rapporten
Donderdagavond 22 feb. voorstelling
groepen 7 en 8
Vrijdag 23 feb. afscheid juf Renate Bax
Vrijdag 23 feb. continurooster voor de
groepen 5 t/m 8
Voorjaarsvakantie van 26 feb. t/m 2

Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt D.V. op
vrijdag 23 februari.
Hartelijke groet, Team Veldhuizerschool

Voorstelling Drama
Deze periode hebben de groepen 7, 7/8 en 8
op donderdagochtend toneelles. Samen
hebben zij een mooie voorstelling voor u in
petto. Deze voorstelling is op donderdagavond 22 februari om 19.00 uur in de hal van
onze school. De ouders van deze groepen zijn
van harte welkom om te komen kijken.

-

-

Maandag 5 feb. bestuursvergadering
Dinsdag 6 feb. adviesgesprekken
groep 8
Woensdag 7 feb. open inloop tot 8.50
uur
Woensdag 7 feb. verteltassen
Maandagmiddag 12 feb. bezoek Kees
v.d. Staaij oriëntatie onderwijsproblemen
Woensdag 14 feb. gebedskring

