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Meeleven
Op 7 april ontviel ons op de leeftijd van 44 jaar
Michiel Groenevelt vader van Famke, Bart en
Veerle en echtgenoot van Diana. Voor hen een
enorme klap, maar ook voor ouders, familie en
vrienden die hen in deze moeilijke periode zo
trouw ondersteunden.
De lege plaats zal nog lang gevoeld worden en
ons gebed is dan ook dat onze Hemelse Vader
die plaats zal vullen met Zijn aanwezigheid en
troost. De tekst uit 2 Kronieken 20: 9b die op de
rouwkaart is afgedrukt: “Wij zullen uit onze
benauwdheid tot U roepen, en U zult verhoren
en verlossen.”, mag ook ons gebed voor hen zijn.
Geboren
Op 17 maart is Anne-Lynn geboren. Zij is de
dochter van juf Lenie Boon en haar man Piet en
zusje van Esther, Robert, Marlies en Lisette.
Inmiddels is zij, na de vroeggeboorte, weer thuis
en zijn daar dankbaar voor. Op het kaartje
vermelden zij de tekst uit psalm 86:10:
“U bent groot, U doet wonderen, U alleen bent
God.” Wij sluiten ons graag aan bij deze
proclamatie en wensen hen veel zegen en
vreugde.
Op 2 april is Sanna Gijsbertsen geboren. Op het
geboortekaartje maken de ouders, Rien en Phai
Gijsbertsen melding van het feit dat Sanna “een

klein wonder uit de Hand van de Schepper is…”.
Haar zus Phailin feliciteren wij natuurlijk ook van
harte. Eveneens wensen we hen Gods nabijheid
toe bij de opvoeding.

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

Van het wijkteam
“Afgelopen week is er op basisschool De
Veldhuizerschool in Ede voorlichting gegeven
door verschillende partners uit het wijkteam. Dit
was een samenwerking tussen Stichting

Malkander, afdeling jongerenwerk, Handhaving
en Politie. Door middel van een PowerPoint en
een bijbehorend verhaal hebben we de
kinderen verteld wat ons werk inhoudt. Waar ze
ons voor kunnen aanspreken en waarmee we ze
kunnen helpen.
Doel hiervan was om kinderen vroegtijdig op
een positieve manier kennis te laten maken met
bovengenoemde partijen. Deze partijen zijn in
de wijk op straat te vinden en hebben te maken
met jeugd. Soms in de samenwerking, soms
apart. Doordat de kinderen ons nu op een
rustige manier en in een veilige situatie hebben
leren kennen hopen we dat de drempel in het
contact maken in de toekomst is verlaagd. Dit
voor zowel de positieve situaties als de situaties
waarin er spanningen zullen zijn.
Na de presentatie en het beantwoorden van de
vragen die door de kinderen werden gesteld,
was er nog gelegenheid om in de politie- en
handhavingauto te kijken.
De school, de kinderen en de drie professionals
waren allemaal enthousiast. De zelfde
voorlichting staat gepland op meerdere
basisscholen in Ede. “
Het wijkteam

Feestdag
Op woensdag 4 april vierden de leerkrachten
samen met de kinderen meesters- en juffendag.
Op deze ochtend werden de verjaardagen van
alle meesters en juffen gevierd en had de
Ouderraad extra uitgepakt met luchtkussens,
spelen en suikerspinnen. Het was een heel
gezellig feest en het was prachtig weer.
Wat een verrassing dat zoveel ouders gehoor
gaven aan de oproep om koffie te komen
drinken en een heerlijk taartje te eten. In de
volle aula was het een ontspannen samen zijn.
We danken de Ouderraad en allen die geholpen
hebben heel hartelijk voor de organisatie van
deze feestdag!!!

Verkeersexamen
Vorige week donderdag heeft groep 7
meegedaan aan het theoretisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland.
De vele verkeerslessen in de klas en het oefenen
thuis via internet hebben geholpen: alle
kinderen zijn geslaagd!
Jongens en meisjes: hartelijk gefeliciteerd! Of
jullie ook echt goed kunnen fietsen in het
verkeer zullen we zien op 15 juni. Daarover volgt
later in het schooljaar meer informatie.

Groep 2 naar de kinderboerderij
Woensdag zijn we met groep 2 naar
de kinderboerderij "De
Oude
Hofstede"
geweest.
We mochten de boerderijdieren bewonderen
en in de speeltuin spelen.
We konden de dieren voeren en aaien.
De kinderen hebben veel ervaringen op gedaan
en een fijne tijd gehad.

aandacht of druk, niet teveel ongezonde suikers
en kleurstoffen en voldoende rust doen al
wonderen.
Groep 7 zal op dezelfde momenten de
entreetoets maken.

Groep 6 en de geschiedenis
Een aantal weken geleden is groep 6 begonnen
met de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog. Het enthousiasme spatte van de
kinderen af, de vragen bleven maar komen en
zelfs thuis zochten kinderen nog het één en
ander uit. Volgende week volgt de
allesbeslissende toets, maar het hoofdstuk
wordt pas 24 april afgesloten, want dan komt er
een gastspreker. Iemand die ontzettend veel
verstand heeft van Ede in de oorlog. Mij werd
zelfs al verteld dat in april 1944 de
Veldhuizerschool een verzamelpunt was voor
opgepakte verzetsstrijders.
Ontzettend interessant natuurlijk. Het doel van
het hoofdstuk was natuurlijk kennis opdoen van
deze verschrikkelijke gebeurtenissen, maar
hopelijk kan de gastspreker ons nog iets
meegeven:

Cultuur – voorstelling groep 1a,1b en 2a
Zoals u weet spreiden we de cultuureducatie
over het schooljaar. In deze periode is er hard
gewerkt aan de voorstelling van de groepen 1a,
1b en 2a. Op donderdag 19 april begint hun
voorstelling in school om 18.30 uur! Alle ouders
weer hartelijk welkom.
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 9:30-11:30 uur?
Geeft u zich dan op via deze link.
De kinderen uit groep 1 t/m 4 zijn gewoon om
12.00 uur vrij en de kinderen uit groep 5 hebben
een continurooster tot 14.00 uur.
De groepen 6 t/m 8 vertrekken rond 15.00 uur
zelfstandig naar huis.

‘Opdat wij het niet vergeten’
Toetsen
Volgende week worden de landelijke
eindtoetsen voor groep 8 weer afgenomen.
Voor velen een spannend moment, maar wij
hebben er alle vertrouwen in. Geen overdreven

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.
Op dinsdag 17 april worden in de ochtend
gastlessen gegeven door het Groene Wiel in de
groepen 4, 5 en 6.
Op donderdag 19 april brengen de groepen 7.
7/8 en 8 een bezoek aan het ACV terrein.

Traktaties
Met uw kind vieren we natuurlijk graag de
verjaardag of andere bijzondere feiten. En bij
een feest hoort een traktatie. Daar doen we niet
moeilijk over. Wel bemerken we een trend dat
het wat uitbundiger moet dan we gewend zijn.
Een traktatie mag geen middel worden om jezelf
te profileren of boven anderen uit te steken. In
de eenvoud betonen we ons de meester.
Nieuws van het overblijfteam
Heel blij zijn wij dat we 4 nieuwe
ouders mochten toevoegen aan ons team.
Hebben we nu voldoende mensen? Ja, maar In
de laatste vergadering is door een aantal ouders

al wel aangegeven dat ze gaan Stoppen met
overblijven omdat hun jongste kinderen van
school afgaan.
We blijven dus op zoek naar nieuwe mensen
vooral voor in het nieuwe schooljaar.
Per 1 april heeft er een wijziging plaatsgevonden m.b.t het aanmelden van uw
kinderen.
Elke dag kunt u tot 8.30 uur uw kind opgeven
voor het overblijven.

Kinderboekverkoop
Zoals u weet, wordt er donderdag 26 april een
kinderboekenverkoop gehouden op school. De
opbrengst van de verkoop is bestemd voor
aanschaf van nieuwe boeken waaronder boeken
voor kinderen met dyslexie.
Van donderdag 12 april t/m woensdag 25
april mogen de kinderen boeken inleveren bij

hun eigen leerkracht. De volgende soorten
boeken worden ingezameld:
- kartonboekjes voor baby's/peuters
- stripboeken
- prentenboeken
- voorleesboeken
- informatieve boeken
- pas-leren-lezenboeken
- poëzie
- leesboeken middenbouw (groepen 4/5)
- leesboeken bovenbouw (groepen 6/7/8)

-

Kinderen van groep 1 t/m 4 mogen vanaf 13.30
uur onder begeleiding van ouders boeken
kopen. De kinderen die niet opgehaald worden,
blijven tot 14.00 uur in de klas bij hun
leerkracht.
Vanaf 14.00 uur krijgen de kinderen van groep
5 t/m 8 de gelegenheid om boeken te kopen.
De boekenverkoop zal plaatsvinden op het plein
(bij mooi weer) of binnen in de hal/het
speellokaal (bij slecht weer).
De boeken zijn laaggeprijsd, dus sla uw slag!!!
Het is voor een goed doel!!!

-

-

-

-

Dinsdagochtend groepen 4. 5 en 6
gastlessen Het Groene Wiel over afval
Woensdag Eindtoets groep 8
Woensdag Entreetoets groep7
Woensdag Gebedskring
Donderdagmorgen Eindtoets groep 8
Donderdagmorgen Entreetoets groep 7
Donderdagmiddag bezoek aan ACV
door de groepen 7, 7/8 en 8 i.v.m.
afvalproject.
Donderdag 19 april 18.30 uur
voorstelling cultuur groep 1a, 1b en 2a!
Vrijdag 20 april Koningsspelen voor de
groepen 1 t/m 5 op school
Vrijdag 20 april Sportolympiade voor
de groepen 6. 7 en 8!
Vrijdag 20 april groepen 1 t/m 4 om
12.00 uur vrij.
Vrijdag 20 april groep 5 continurooster
tot 14.00 uur
Vrijdag 20 april groepen 6 t/m 8 na de
Sportolympiade rond 15.00 uur
zelfstandig naar huis.

Ten slotte
Agenda
- Dinsdag 17 april start Eindtoets voor
groep 8
- Dinsdag 17 april start Entreetoets groep
7

De volgende Nieuwsbrief verschijnt D.V. op
donderdag 26 april.
Hartelijke groet, Team Veldhuizerschool

