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Nieuwe wetgeving
Zoals u wellicht vernomen hebt, gaat op 25
mei de wet Algemene Verordening
Gegevensbe-scherming in (AVG).
Deze nieuwe wet heeft nogal wat voeten in de
aarde voor wat betreft de nieuwsuitwisseling.
We beraden ons op welke wijze wij kunnen
voldoen zonder de betrokkenheid op elkaar te
verliezen. Want zonder schriftelijke toestemming kunnen wij in de nieuwsbrief geen
geboortes (met namen) of zieken meer
melden. Dit werkt opnieuw verkilling in de
hand en dat betreuren wij ten zeerste. We
houden u op de hoogte.
Geboren
Op 17 maart is Anne-Lynn geboren. Zij is de
dochter van juf Lenie Boon en haar man Piet.
Daar Anne-Lynn te vroeg geboren is (33
weken) en er nog opname in het ziekenhuis is,
zullen we in de volgende Nieuwsbrief daar op
terugkomen en is de verwachting dat het
geboortekaartje dan ontvangen is.
Meeleven
De zorgen rondom de gezondheid van Michiel
Groenevelt (vader van Bram en Veerle)
nemen toe. Op dit moment van schrijven is hij
in het ziekenhuis en zal er onderzoek gedaan

worden. Volgende week zullen er dan weer
uitslagen zijn en dat geeft spanning en zorg.
We mogen hen blijvend opdragen in onze
gebeden.
Even voorstellen

Mijn naam is Jeroen van den Bosch. Ik ben 37
jaar jong en woon samen met mijn twee
katten in Ede. Ik heb al een aantal gezellige,
leerzame dagen achter de rug, in groep 7 bij
meester Smit, en ik zie verheugd uit naar de
tijd die komen gaat. Ik zal tot de
zomervakantie meestal aanwezig zijn op
maandag en donderdag. Maar ook op andere
dagen zal ik mijn kunsten vertonen.
Ik studeer aan de pabo van de Christelijke
Hogeschool Ede en zit in het vierde jaar. Het
de bedoeling om binnen een jaar mijn
opleiding af te ronden.
Met vriendelijke groet,
Jeroen van den Bosch

Veldhuizerschoolcollege
Nog een paar maanden, dan gaan de kinderen
van groep 8 starten op het Voortgezet
Onderwijs. Een grote overgang wat best
spannend zal zijn. Het lijkt ons leuk om de
kinderen in groep 8 al een beetje te laten
‘snuffelen’ aan het VO, door twee dagen les te
krijgen zoals op ‘de middelbare.’
Dat houdt in: Elk uur een ander vak met een
andere docent, leswisselingen, huiswerk voor
verschillende vakken, mentoruur en wie weet
wel een roosterwijziging… Daarvoor willen we
graag een beroep doen op u. Lijkt het u leuk
om een les te geven in groep 8? Of kent u
iemand die dat misschien wel zou willen? Dan
horen wij heel graag van u! U kunt even bij ons
binnen wandelen of een mailtje sturen
naar wvanaggelen@veldhuizerschool.nl .
Te denken valt aan de volgende lessen:
Nederlands, Wiskunde, een les vreemde taal,
een wereld oriënterend vak, Bewegings
Onderwijs (alleen op dinsdag), verzorging,
techniek
en
creatieve
vakken.
Onderwijservaring op het VO is gewenst,
maar in overleg is er best veel mogelijk!
Concreet houdt het in dat de VO dagen (bij
voldoende docenten) plaats zullen vinden op
dinsdag 12 juni en donderdag 14 juni. Het
fijnst is het wanneer u in de gelegenheid bent

op beide data een les te verzorgen, omdat er
dan ook huiswerk opgegeven kan worden.
Wanneer dat niet het geval is horen wij graag
op welke van de twee dagen u wel
beschikbaar bent. Omdat het best een
gepuzzel zal worden om een mooi passend
rooster te maken, zullen wij, wanneer u deel
wilt nemen aan deze dagen, contact opnemen
over de precieze invulling

Schoolvoetbal
Woensdag 21 maart was het zover! De teams
van de Veldhuizerschool mochten hun
kunsten
laten
zien
op
het
schoolvoetbaltoernooi! De kinderen hadden
er zin en het weer was goed. Kortom het
beloofde een mooie dag te worden!
De dag startte met een felle strijd tussen
jongens team 1 en jongens team 4 van onze
school. Beide teams hebben erg hun best
gedaan om een overwinning in de wacht te
slepen. Uiteindelijk bleek team 4 toch iets
sterker te zijn. De rest van de dag volgden er
wedstrijden waarin gejuicht kon worden,
wedstrijden die gelijk eindigden, maar ook

wedstrijden die helaas verloren werden. De
kinderen hebben enorm hun best gedaan en
stonden met plezier op het veld. Uiteindelijk
was het wachten op de einduitslag. En jawel
hoor! Twee teams hebben het gered om in de
finale te komen! De jongens van team 3
wisten al hun wedstrijden te winnen en
kregen zelfs geen één tegendoelpunt! Een
knappe prestatie. Ook bij de meisjes konden
we juichen! De meisjes van team 2 hebben
ook de finale bereikt. De finale wordt
gespeeld op vrijdag 13 april(verdere
informatie hierover volgt nog). We mogen
terugkijken op een mooie en sportieve dag.
We mogen erg trots zijn op onze deelnemers.
Dank ook aan alle ouders die aanwezig waren.
Fijn dat jullie met zovelen gekomen zijn!

feestelijke
ochtend!
En
vergeet
onderstaande uitnodiging niet.

u

De kinderen mogen op deze feestelijke dag
verkleed op school komen. We zijn
benieuwd!!!
Met vriendelijke groet,
De ouderraad

Van de Ouderraad
Op D.V. woensdag 4 april hopen de
leerkrachten samen met de kinderen
meesters- en juffendag te vieren. Op deze
ochtend worden de verjaardagen van alle
meesters en juffen gevierd. Wij hopen een

Koningsspelen
De Ouderraad heeft u hulp nodig.
Op vrijdag 20 april worden de jaarlijkse
Koningsspelen georganiseerd. Ditmaal zijn de
groepen 6 t/m 8 bij de Sportolympiade en
worden de Koningsspelen op school
georganiseerd voor de groepen 1 t/m 5!!! Om

dit feest tot een groot succes te maken
hebben wij uw hulp nodig. Bent u beschikbaar
voor hulp bij de groepen 1 t/m 5 tussen 9:3011:30 uur? Geeft u zich dan op via deze link.
Afvalbewuste school
De zorg voor Gods Schepping staat hoog bij
ons in het vaandel. Telkens zoeken we wegen
om kinderen bewust te maken van ons
rentmeesterschap.
Een volgende stap is dat we gaan meedoen
aan de afvalbewuste school. In april worden
er, in samenwerking met de gemeente, het
ivn en de acv, lessen gegeven en activiteiten
gepland om de kinderen bewust te maken. In
mei gaan we starten met een verdere
scheiding van ons afval. In de volgende
Nieuwsbrief besteden we daar meer aandacht
aan en geven we data van activiteiten door.

Paasviering
Vanavond hopen we weer met elkaar de
opstanding van onze Heiland te vieren.
Ditmaal komen we als school bijeen in de
Schuilplaats. We nodigen ook de ouders van
harte uit om dit heilsfeit met ons te gedenken.
We beginnen om 19.00 uur.

Ten slotte
Graag wensen wij u, namens bestuur, MR, OR
en het team gezegende Paasdagen toe.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt D.V. op
vrijdag 13 april.
Hartelijke groet, Team Veldhuizerschool

Agenda
- Donderdagavond 29 maart Paasviering in de Schuilplaats
- Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag
- Maandag 2 april Tweede Paasdag
- Woensdag 4 april meesters- en
juffendag
- Woensdag 4 april verteltassen
- Woensdag 11 april bezoek aan kinderboerderij door groepen 2a en 2b

