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Meeleven
In de afgelopen periode zijn er heel veel kinderen
ziek geweest. De griepgolf heeft lang
aangehouden. Op sommige dagen werden meer
dan tien kinderen ziek gemeld. Dat vraagt heel wat
van leerkrachten om de voorgang van toetsen en
leerstof in de gaten te houden. We hopen dat de
vakantieweek een ieder goed doet.
Juf Sijnie Fredrikze is nog steeds aan het
revalideren na de heupoperatie. Het gaat met
kleine stapjes vooruit.
Ook juf Christine Robbertsen is nog niet genoeg
hersteld om haar taken op te pakken.
Er zijn nog steeds zorgen om de gezondheid van
Rachel; het dochtertje van juf Hanneke Slootweg.
Er blijven zorgen in de diverse gezinnen van onze
school door ziekte en spanningen. Onze gebeden
voor hen allen blijven nodig en mogen we u vragen
daaraan mee te doen?

Afscheid
Vandaag nemen we afscheid van juf Renate Bax.
Na veertien jaar gaat zij het Edese onderwijs
verlaten en gaat in Barneveld aan de slag. We
danken Renate voor haar geweldige inzet voor
kinderen, school en ouders. Vanmiddag en
vanavond nemen we op passende wijze afscheid
van haar en wensen haar alle goeds, onder Gods
zegen, in haar nieuwe betrekking.

Momenteel volg ik de opleiding voor onderwijsassistent en ik hoop eind dit schooljaar mijn studie
af te ronden.

Welkom
Mijn naam is Petra van der Steen. Ik denk dat de
meesten van jullie mij wel kennen. Ik ben
getrouwd met Leander en moeder van vier
kinderen, waarvan de jongste twee op de
Veldhuizerschool zitten. Op vrijdagmorgen ga ik
invallen in groep vier. Ik hoop op hele leuke en
gezellige morgens met de kinderen!

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Liesanne Mosterd, ik woon in
Harskamp.

Tot de meivakantie ben ik op maandag, dinsdag en
woensdag te vinden in de groepen 3 en af en toe
ook in de kleutergroepen.
Ik hoop op een gezellige, leerzame stage- periode!
Groetjes, Liesanne

Adviesgesprekken
Inmiddels hebben de leerkrachten van groep 8
met alle ouders van groep 8 gesproken over het
Voortgezet Onderwijs. We kijken terug op goede
adviesgesprekken. Tijdens deze gesprekken
bespraken we welke plek in het vervolgonderwijs
het beste past bij de kinderen. Hierbij kijken we
naast de behaalde resultaten ook naar interesses,
leerstijlen, motivatie, etc. Met elkaar zoeken we zo
naar een nieuw plekje voor de kinderen om zich

verder te ontwikkelen. We vinden het fijn om te
merken dat we over het algemeen al snel met
ouders op één lijn liggen. Zo kunnen we samen de
kinderen van groep 8 de komende periode met
een gerust hart overdragen aan het Voortgezet
Onderwijs.

Uit de media

Kinderen door het licht van tv/tablet/laptop
slechter kunnen slapen?
Er een verschil is tussen nachtmerries en
nachtangst?
Er in thee ook cafeïne zit en dit dus invloed kan
hebben op het slapen?
Kinderen groeien in hun slaap, en dat ook het
immuunsysteem versterkt door slaap?
Er ook een medische oorzaak kan zijn voor
slaapproblemen?
Melatonine (een lichaamseigen stof om in slaap te
komen) vrij verkrijgbaar is maar dat het afgeraden
wordt het zonder dokters-advies te gebruiken?
Een van de tekenen dat uw kind genoeg slaap
krijgt, is dat het binnen een half uur na wakker
worden, zin heeft in ontbijt?
Een nachtlampje het best rood licht kan afgeven
om zo weinig mogelijk invloed op het slapen te
hebben?

Dammen

Slapen (GGD)
Wist u dat:
Kinderen
door
slaaptekort
concentratieproblemen kunnen krijgen, maar ook juist drukker
kunnen zijn?

Op zaterdag 10 februari streden onze dammers
om een ereplaats in de Gelderse provincie-

wedstrijden. Zij behaalden daar een prachtige
vijfde plaats en daarmee zijn zij door naar de halve
finale van Nederland!!! Geweldig gedaan. We zijn
trots op jullie.
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
Verkeerscommissie
De verkeerscommissie heeft sinds kort een nieuw
mailadres:
kraatswegverkeer@gmail.com

“Een bonte boel in school”
Gisteravond was de hal van de school veranderd in
een museum. Een medewerkster leidde de grote
groep bezoekers langs een aantal opzienbarende
schilderijen.
Jongens en meisjes van groep 7, 7/8 en 8:
complimenten voor jullie mooie creaties en
acteertalent!

Spreekavonden
De spreekmomenten zijn weer achter de rug. We
mogen terugzien op goede gesprekken. Het is
altijd weer een kunst om elkaar te vinden vanuit
de thuissituatie en de schoolsituatie. Het is goed
om beide uitgangspunten te (h)erkennen en zo de
weg te zoeken die goed is voor onze kinderen.
We zijn blij met de uitkomst van het onderzoek van
de CHE waarvoor u enige tijd geleden een enquête
kon invullen. De eindconclusie uit dat rapport leest
u hieronder.
“Het team van de Veldhuizerschool mag met de
resultaten van de enquête meer dan tevreden zijn.
De meerderheid van de ouders neemt in het vakje
voor ‘overige opmerkingen’ de tijd om (naast wat
tips) veel lovende woorden neer te zetten. Met
een 7,8 vinden de ouders van de school de
communicatie erg goed en zijn zij erg tevreden. De
leerkrachten liggen veelal ook op dezelfde lijn wat
het samenwerken waarschijnlijk een stuk
makkelijker maakt. Daarnaast is er een duidelijke
overlap tussen de wensen van de leerkrachten en
die van de ouders.”
Luizencontrole
Op maandag 5 maart zal er weer een
luizencontrole worden gehouden. Wilt u ervoor
zorgen dat er niet teveel gel in het haar zit en de
kapsels niet te ingewikkeld zijn? Mochten er luizen
gevonden worden bij uw kind of als er twijfels zijn,
dan wordt u hiervan door school op de hoogte
gesteld. Het is belangrijk om ook thuis regelmatig
het haar van uw kind te controleren.

Agenda

-

Voorjaarsvakantie van 26 feb. t/m 2
maart
Maandag 5 maart luizencontrole
Dinsdag 6 maart GMR vergadering
Woensdag 7 maart verteltassen
Maandag 12 maart bestuursver-gadering
Woensdag 14 maar Biddag
Donderdag 15 maart CJG spreekuur van
09.00 uur tot 10.00 uur

Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt D.V. op
vrijdag 16 maart.
Wij wensen u allen een hele goede
voorjaarsvakantie toe!!!
Hartelijke groet, Team Veldhuizerschool

