Nieuwsbrief
26 april 2018 – nummer 16
Jaargang 22

Woord vooraf
We gaan een hectische periode afsluiten. Er is heel
veel gebeurd op het gebied van onderwijs,
activiteiten en in persoonlijke levens. Vreugde en
verdriet blijven een rol spelen in ons dagelijks
bezigzijn. Er gebeuren dingen in het openbaar,
maar ook veel achter de schermen waar we mee
worstelen. De eisende maatschappij gaat ook onze
gezindten niet voorbij en dat maakt ons beroep
soms zwaar. Ook de telkens veranderende
regelgeving en het vele werk dat dat meebrengt, is
niet gemakkelijk. Gelukkig mogen wij ook vreugde
beleven aan de dagelijkse gang van zaken. De
omgang met kinderen en de steun die en het
gebed dat we ervaren van veel ouders geeft ons
plezier in het werk. Dank daarvoor.
Bovenal de zegen van onze Hemelse Vader geeft
ons moed en kracht om door te gaan. Hem loven
en prijzen wij daarvoor.
De vele mogelijkheden die we vandaag de dag
hebben in ons onderwijs en de vrede in ons land is
een groot dankpunt. Juist in deze periode van
herdenken en vieren mogen we ons dat weer meer
bewust zijn.

Uitzwaaien
Rosa en Aron Deij verhuizen deze vakantie naar
Apeldoorn. We wensen hen veel plezier toe in hun
nieuwe woonplaats en op hun nieuwe school.
Esther van Scharrenburg wensen we een hele
goede tijd toe op haar nieuwe school in Barneveld.
Ook zij zal daar na de meivakantie starten.

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

 In dit vakantierooster wordt niet afgeweken van
de vastgestelde data en de adviesdata van het
ministerie van OCW.
 Voor zover mogelijk is er rekening gehouden met
de vakanties van andere Edese scholen voor PO of
VO.
 We hebben gekozen voor een opsplitsing van de
meivakantie. Eén week meivakantie (op de door
OCW vastgestelde data) en met Pinksteren een
week Pinkstervakantie. We hebben hiervoor
gekozen omdat de tijd tussen meivakantie en
zomervakantie 10 á 11 weken zou zijn. Deze
periode vinden we te lang voor de kinderen, zeker
aan het einde van het schooljaar.
 Naast de vakanties plannen we nog vijf á zes
studiedagen. De eerste studiedag is op 27
september.

22-10-‘18 t/m 26-10-‘18
24-12-‘18 t/m 04-01-‘19
25-02-‘19 t/m 01-03-‘19
19-04-‘19 t/m 22-04-‘19
29-04-‘19 t/m 03-05-‘19
10-06-‘19 t/m 14-06-‘19
19-07-‘19 t/m 30-08-‘19

Voor het schooljaar 2018-2019 gelden voor de
zomervakantie, de kerstvakantie en de
meivakantie centraal vastgestelde data door het
ministerie van OCW. Voor de overige vakanties
geeft OCW adviesdata.

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

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

Koningsspelen/sportolympiade
Wat een feest was het vorige week vrijdag. De
Koningsspelen begonnen voor de groepen 1 t/m 5
met de aubade en daarna het ontbijt.
De spelletjes vonden aansluitend plaats en wat
hebben de kinderen genoten. Ook de ouders
beleefden veel plezier aan deze feestelijkheden.
Heel hartelijk dank voor de inzet van de Ouderraad
en alle andere vaders en moeders die fantastisch
geholpen hebben.

Schoolsportolympiade
Op 20 april vond onder prachtige weersomstandigheden de Schoolsportolympiade plaats.
De groepen 6 t/m 8 genoten deze dag van
verschillende soorten van sport, spel en beweging.
Al met al een sportieve dag zonder wanklank. Alle
scholen wonnen dan ook de sportiviteitsprijs!

Ja, ja… zelfs de juf en de meesters bewegen.
Dammen
Afgelopen zaterdag speelden vijf leerlingen uit
groep 6 de halve finale van Nederland. Het
beloofde een spannende middag te worden en dat
werd het ook.
De eerste ronde werd overtuigend gewonnen,
maar hierna volgde een aantal nederlagen en
gelijkspelen. Pas in ronde 6 (er waren 9 rondes)
kwam het team van de Veldhuizerschool op gang.
Op dat moment stond het team in de
middenmoot. Ronde 6, ronde 7 en ronde 8 werd er
overtuigend gewonnen. Hiermee steeg het team
naar de gedeeld vierde plaats.
Een sensatie hing in de lucht, want als het team de
laatste ronde zou winnen, zou het zich plaatsen
voor de finale van Nederland.

De wedstrijd begon goed met twee
overwinningen. Er was nog maar één gelijkspel
nodig om te winnen. Met nog twee partijen leek
dit een eitje te worden. Helaas werden beide
partijen verloren en eindigde de wedstrijd dus in
een gelijkspel. Dit betekende ook een vierde plaats
in de halve finale van Nederland. Drie teams
zouden doorgaan. Met een vierde plaats is het dus
net niet gelukt om deel te mogen nemen aan de
finale van Nederland.

Afvalbewuste school
ACV
Het terrein van ACV Ede kreeg 19 april bezoek van
onze groepen 7, 7/8 en 8. Kijkend op het grote
terrein leerden de kinderen van alles over
afvalscheiding en afvalverwerking. Het bezoek
werd afgesloten met een spannende quiz. Na de
quiz gingen de groepen op de foto met een
levende kliko. Wie zou er in het pak zitten?

verzetsmensen werden ondervraagd door de
Duitsers.
Al met al een geslaagde middag en bovendien een
goede afsluiting van het hoofdstuk over de
Tweede Wereldoorlog.

Toch mocht het team vol trots terugkijken op een
prachtig seizoen. Eerst werd er overtuigend
gewonnen in de finale van Ede. Hierna plaatste het
team zich voor de halve finale van Nederland door
ook in de finale van Gelderland goed te presteren,
terwijl de halve finale van Gelderland nog niet
helemaal vlekkeloos verliep.
Het team presteerde ook in de halve finale
ontzettend goed, maar plaatste zich toch net niet.
Een ontzettend knappe prestatie, want de vijf
leerlingen zijn pas na de herfstvakantie begonnen
met dammen. Volgend jaar gaan we er weer voor.
Groep 6 – Tweede Wereldoorlog
Afgelopen week kwam er in groep 6 een
gastspreker
spreken
over
de
Tweede
Wereldoorlog in Ede. De kinderen dachten er al
veel van te weten, maar hadden niet verwacht dat
er in Ede zoveel gebeurd is in de oorlog.
Met ontzettend veel spulletjes, waaronder een
parachute,
helmen,
distributiebonnen,
persoonsbewijzen, enzovoort, werd het een erg
leerzame middag.
De kinderen waren twee uur lang geboeid aan het
luisteren, stelden goede vragen en keken vol
verbazing naar een foto van de Veldhuizerschool
(oude gebouw), waar in de Tweede Wereldoorlog

Luizencontrole
Op maandag 14 mei 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.

Verteltassen
Al een heel aantal jaren worden er in de groepen 1
en 2 verteltassen uitgeleend. Deze tassen bevatten
een voorleesboek en een informatief boek, die
worden uitgewerkt in meerdere leerzame
spelletjes. Na het uitlenen worden de tassen
gecontroleerd en aangevuld om de tassen weer
klaar te maken voor de volgende ronde. De
doelstelling is dat alle kleuters 3 keer per
schooljaar een verteltas kunnen lenen. Helaas
hebben we dit jaar minder moeders die helpen
met controleren. Hierdoor hebben de kleuters dit
jaar maar 2 uitnodigingen ontvangen. Daarom nu
een dringende oproep aan alle ouders, opa's en
oma's en andere betrokkenen om volgend
schooljaar te komen helpen! In totaal zijn er 8
controle momenten per schooljaar. Deze zijn
steeds op woensdag om half 9. Wilt u meehelpen
met de verteltassen? Geef uw naam door aan
Margriet
Bethlehem
of
stuur
een
mailtje mbethlehem@veldhuizerschool.nl

programma. Een hele collectie is bijeengebracht
met de bedoeling om van eigenaar te wisselen.
Lezen is een belangrijk onderdeel voor de
ontwikkeling van kinderen (en ouderen). Goed om
eens te snuffelen en boeken te kopen, zodat u
thuis aan leespromotie kunt doen.

Agenda
-

Kinderboekverkoop
Vanmiddag staat de boekverkoop nog op het

-

Donderdag start meivakantie
Vrijdag Koningsdag
Vrijdag 4 mei dodenherdenking
Zaterdag 5 mei Bevrijdingsdag
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
Zondag 13 mei Moederdag
Maandag 14 mei Luizencontrole
Maandag 14 mei Bestuursvergadering
Dinsdag 15 mei Rebecca voor Wim
Dinsdagavond 15 mei Bestuursvergadering – GMR
Woensdag 16 mei verteltassen
Woensdagavond 16 mei Algemene
Ledenvergadering
Donderdagmorgen 17 mei open inloop
tot 08.50 uur

-

Vrijdag 18 mei Pinksterviering in de hal
zonder ouders
Vrijdag 18 mei Continurooster voor groep
5 t/m 8 tot 14.00 uur
Maandag 21 mei Tweede Pinksterdag
Dinsdag 22 mei t/m 25 mei
Avondvierdaagse

Ten slotte
We wensen u allen een hele goede meivakantie
toe met alle gedenk- en feestdagen. Op donderdag
10 mei vieren we ook de Hemelsvaart van Jezus
Christus. Een zegenrijke kroningsdag gewenst.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt D.V. op
vrijdag 25 mei.
Hartelijke groet, Team Veldhuizerschool

