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Geboren
Op 22 mei mochten meester Arwin Lammers, zijn
vrouw Jannemieke en hun zoontje Jayden uit
Gods Hand een dochtertje en zusje ontvangen. Ze
hebben haar de naam Maria gegeven. We
feliciteren hen nogmaals van harte met dit
wonder. Op het geboortekaartje staan woorden
uit psalm 139 “Ik loof U voor het zeer grote wonder
van mijn bestaan.”

 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.

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
22-10-‘18 t/m 26-10-‘18
Kerstvakantie
24-12-‘18 t/m 04-01-‘19
Voorjaarsvakantie
25-02-‘19 t/m 01-03-‘19
Paasvakantie
19-04-‘19 t/m 22-04-‘19
Meivakantie
29-04-‘19 t/m 03-05-‘19
Pinkstervakantie
10-06-‘19 t/m 14-06-‘19
Zomervakantie
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.

Avondvierdaagse
Ondanks het uitvallen van één wandelavond
mogen we spreken van een geweldig evenement.

Erg leuk om nog te vermelden dat als beloning
voor het nette gedrag van de wandelaars van de
Veldhuizerschool we op de laatste avond direct
achter het muziekkorps “Irene” mochten lopen!!!
Complimenten!!!

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

Groep 2 en het vervoer
De groepen 2 zijn druk in de weer met het thema
“Vervoer” Ook speciaal vervoer mocht niet
ontbreken. Vandaar dat een politiebus en een
artsenauto op school kwamen. Vol interesse en
bewondering hebben de kinderen gekeken en
geluisterd.

Groep 3 bouwt hutten
Afgelopen weken hebben de groepen 3 gewerkt
over het thema 'Hutten bouwen'. Als afsluiting zijn
we naar het bos geweest om onze eigen hut te
maken. Eerst werd er gezocht naar een goede plek.
Daarna werd er gesleept met takken en kon het
bouwen beginnen. De hutten zijn prachtig
geworden. Op de foto ziet u één van de
resultaten!

Groep 7 en 8 wandelen voor water
Wandelen voor water groot succes!
Om te ervaren wat leeftijdsgenoten in
ontwikkelingslanden elke dag moeten meemaken,
liepen de bovenbouwgroepen 6 kilometer met 6
liter water op hun rug. In deze hete tijden was dat
een hele opgave!
Vooraf kregen de leerlingen voorlichting over het
belang van veilig drinkwater. Alle kinderen hebben
zich laten sponsoren en op het moment van
schrijven is er al zo'n € 1200,- binnen. Een
fantastisch bedrag en veel kinderen gaan het geld
nog inleveren, dus er komt nog meer...
Elke € 5,- helpt een kind aan schoon drinkwater,
dus wat betreft is de actie een groot succes!

U kunt ook uw naam schrijven op de lijst die bij
het lokaal van uw kind hangt.

Schoolreis
Aanstaande donderdag hopen we met de groepen
1-6 op schoolreisje te gaan.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u nogmaals
alle benodigde informatie.
We hopen op een gezellige dag met elkaar.

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

Vanaf 18.30 uur bent u die avond welkom op
school.
Neemt u zelf een waterkoker, een emmer, een
vergiet en doeken mee?

Schoonmaakavond
Het einde van het schooljaar 2017/2018 komt
dichterbij.
Hoog
tijd
om
te denken
aan de
schoolschoonmaak!
Op D.V. woensdagavond 27 juni is de
schoolschoonmaakavond!
Dit is een lang woord voor een gezellige
poetsavond met ouders en leerkrachten.
In allerlei groepen worden materialen en
speelgoed schoongemaakt.
Dat is een heel werk, maar u weet dat vele handen
licht werk maken!
Mogen wij een beroep op u doen?
In het bijzonder denken we aan de ouders, die dit
schooljaar niet hebben geholpen tijdens de
schoonmaakavond in januari.
WIJ HEBBEN UW HULP DRINGEND NODIG!
Ook de verkleedkleren, de poppenkleren en de
verfschorten hebben een wasbeurt nodig!
Per groep hebben we ongeveer één of twee
ouders nodig die willen wassen. Dat is genoeg.
DOET U MEE?
U kunt zich opgeven via
avandenberg@veldhuizerschool.nl

de

mail:

Kunt u niet komen op 27 juni, dan is dat geen enkel
probleem.
We vinden het fijn als u dan thuis speelgoed
schoonmaakt.
We hebben nl. geen ruimte genoeg om al het
speelgoed op school schoon te maken.
Op woensdagochtend 27 juni kunt u bij de groep
van uw kind een zak/doos materialen ophalen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
namens alle juffen van groep 1, 2 en 3
Lida van den Berg.
Gebedskring
We zijn als school ontzettend blij met de
gebedskring die heel trouw is om met gebed mee
te leven met de school. De kring bestaat uiteen
aantal ouders van de school.
Zij komen één keer per maand op
woensdagmorgen 8.30uur een uurtje bij elkaar om
te bidden en te danken voor alles wat maar met
het schoolgebeuren te maken heeft.
Waar? Het kantoor van de directeur. Jonge
kinderen
kunnen
meegenomen
worden
(speelgoed genoeg op school). Na afloop kunt u
nog een bakkie koffie of thee drinken.
Komt u ook een keertje meedoen met dit mooie
werk? Juist een christelijke basisschool heeft dit
hard nodig.

Contactpersoon: Rianne Sprong (moeder van
Lennart groep 7) Data: DV 13-6 en 4-7-2018

Zending
Vanaf de meivakantie zijn we druk aan het sparen
voor de ZOA. Kinderen in Liberia moeten vaak van
ver water halen omdat er in het dorp geen put is.
Dat is zwaar werk en vaak is het water vervuild en
eigenlijk niet geschikt als drinkwater. Daarom
streeft ZOA ernaar om in ieder dorp een put te
slaan zodat kinderen niet meer hele afstanden
hoeven te lopen om water te halen. De afgelopen
weken zijn we hier al druk voor in de weer
geweest. Tijdens de cabaretvoorstelling is het
mooie bedrag van € 130,55 opgehaald. In diverse
groepen doen de kinderen klusjes om extra geld op
te halen. De kinderen van de groepen 7, 7/8 en 8
hebben 4 juni een wandeling gemaakt van 6
kilometer met 6 liter water in een rugzakje. Ze
hebben aan den lijve ervaren hoe zwaar dit is. De
kinderen lieten zich sponsoren en tot nu toe is er
al ruim € 1200,00 opgehaald. En dan moet er nog
heel wat worden ingeleverd! Iedereen heel
hartelijk dank alvast. Blijft u ook de laatste weken
zendingsgeld meegeven?

Spreekuur CJG
Op vrijdagmorgen 15 juni is er weer iemand van
het CJG aanwezig van half 9 - half 10.
Mocht u een vraag hebben over de opvoeding van
uw kind(eren), loop dan gerust even binnen.
De CJG-medewerker zit in één van de kamertjes
voor in de school.
Bzzzonder Bouwdorp 2018
3, 2, 1…..we gaan de ruimte in! En wel in de eerste
week van de zomervakantie, van 16 t/m 19 juli.
Ben jij tussen de 7 en 13 jaar oud en lijkt het je leuk
om 4 dagen lang raketten en ruimteschepen te
bouwen? Meld je dan nu aan voor het bouwdorp
van Bzzzonder. We starten elke dag om 10.00 uur
en we sluiten de dag af om 15.00 uur. Met op de
laatste dag een gezamenlijke maaltijd waar alle
gebouwde raketten en ruimteschepen bewonderd
kunnen worden. De kosten voor deze bouw 4daagse
zijn
€35,en
opgeven
kan
via ferryruijtenberg@Bzzzonder.nl. Doe je mee,
dan vragen we je om één dag een vrijwilliger mee
te nemen, zodat we er met elkaar een geslaagd
bouwdorp van kunnen maken.

Agenda
Dinsdag 12 juni Verkeerscommissie
Dinsdagavond
12
juni
bestuursvergadering
Woensdag 13 juni gebedskring
Donderdag 14 juni schoolreis groep 1 t/m
6
Donderdag 14 juni outdoordag groep 7
Vrijdag 15 juni CJG spreekuur vanaf 08.30
uur
Vrijdag 15 juni zwemmoment groep 7/8
Dinsdag 19 juni bestuursvergadering met
GMR

Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt D.V. op
vrijdag 22 juni.
Hartelijke groet, Team Veldhuizerschool

