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Geboren
“Hoe groot zijn Uw werken, Heere. U hebt alles
met wijsheid gemaakt.”
Met deze woorden uit psalm 104 melden Erik en
Janneke Nap de geboorte van hun zoon Jesse
Janniek André. Van harte feliciteren wij hen met
dit nieuwe leven en betrekken in onze
felicitaties natuurlijk ook Ezra en Elize die uit
Gods Hand een broertje mochten ontvangen.
Jesse is geboren op 12 juni en we wensen allen
veel vreugde en zegen toe bij het opgroeien.

naam is Agnes Willems. Ik ben getrouwd met
Zefanja Baädilla en woon in Ede. Ik heb veel
hobby's waaronder haken en reizen. Afgelopen
halfjaar heb ik met plezier als onderwijsassistent
mogen werken op de Paasbergschool in groep 1.
Ik zie er ontzettend naar uit om komend jaar als
juf van groep 1 aan de slag te gaan! Hartelijke
groet en tot snel!”

Even voorstellen
In deze nieuwsbrief treft u de groepsverdeling
aan en de leerkrachten die de groepen gaan
bemensen. Ook dit jaar verwelkomen we weer
een nieuw collega. Graag stelt zij zich aan u voor.

Afscheid
In groep 3a hebben we afscheid genomen van
Jesse. Hij is samen met zijn ouders en zusje
verhuisd naar Centraal-Azië. We wensen jullie
daar een goede tijd toe!

“Dag! Ik wil mij graag aan jullie voorstellen. Mijn

Groepsverdeling

puzzel om de groepsverdeling rond te krijgen.
We hebben
niet alleen met onze eigen groepen en collega’s
te maken, maar wordt er verenigingsbreed
gekeken en moet iedere collega een plaatsje
krijgen. We zijn blij dat de formatie (bijna) rond
is. De planning ziet er als volgt uit:
gr. 1a - juf Bethlehem en juf Willems
gr. 1b - juf V.d. Berg en juf Bethlehem
gr. 1/2 - juf Floor en juf Van Roekel
gr 2 - juf Ter Haar en juf Ter Keurs
gr. 3a - juf Van Campen en juf Robbertsen (was
2a)
gr. 3b - juf V. d. Brink en juf Brink (was 2b)
gr. 4a - juf Sok en juf Slootweg (was 3a)
gr. 4b - juf Slingerland (was 3b)
gr. 5 - juf Lambers en juf Haverlach
gr. 6 - meester Lammers
gr. 7 - meester Smit
gr. 8a - juf Brandsen en juf Simonse
gr. 8b – meester Van Aggelen
NB:
-

De verdeling van de kleuters wordt u
separaat toegezonden.
Bovenstaande verdeling is zoals we het
voor ogen hebben. Daar waar nog
ziekte is of re-integratie zal juf
Johanneke van Dijk de taken invullen.

-

Zoals alles in het leven, kunnen er
ontwikkelingen zijn die een plaatje
weer op de kop zetten. We houden u op
de hoogte mocht zich dat voordoen.

Veldhuizerschoolcollege
Op dinsdag 12 juni en donderdag 14 juni hebben
de kinderen van groep 8 leerzame en
afwisselende VO-dagen gehad. Allerlei vakken
stonden
op
het
lesrooster,
zoals
maatschappijleer, economie, tekenen en
wiskunde. Dinsdag werd hier een start mee
gemaakt, om vervolgens van de meeste vakken
een tweede les te krijgen op donderdag. Zo is er
nagedacht over de toekomst, werden de
hoofden gebogen over lastige wiskundige
opgaven of werd er een levensecht oog
getekend.
Voor verschillende vakken kregen de kinderen
huiswerk. Op donderdag werd er zelfs een SO
afgenomen! En dan te bedenken dat
daarbovenop ook nog het ‘gewone’ huiswerk
van school kwam. Ja ja, zwaar was het wel hoor
… ;)
Gelukkig werden de lessen onderbroken door
pauzes, waarin de kinderen plaatsnamen in de
aula. Fruit en soep konden gekocht worden.
Door het gebruik van alle mobieltjes zou je dat
nog bijna vergeten …
Het waren goede en gezellige dagen, waarop
heel wat geleerd is over het Voortgezet
Onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. We
bedanken alle docenten, die zich hebben
ingezet om het college te laten draaien,
hartelijk!

Schoolreis
Vorige week mochten we de schoolreisjes
(groep 1 t/m 6) en de Outdoordag (groep 7)
beleven. Met dankbaarheid zien we terug op
zeer geslaagde
uitjes. Dat iedereen weer veilig thuiskomt
ervaren we als een bijzondere zegen. Heel veel
dank aan de Ouderraad en de vrijwilligers die
ons geholpen helpen.
Groep 1 en 2 zijn op schoolreis geweest naar het
Land van Jan Klaassen.
We hadden een prachtige dag. De kinderen
konden heerlijk spelen in de speeltuin en om
11.00 mochten we komen kijken naar de
poppenkastvoorstelling met Jan Klaassen en
Katrijn. We kregen lekkers en drinken, patatjes
en een ijsje. We hadden we een goede reis en
mooi weer.
Wat willen we dan nog meer? Niets.
Lekker slapen na een dag vol indrukken!

Dolfinarium
In een grote dubbeldekker vertrokken de
groepen 3 en 4 naar het Dolfinarium. In het park
was er van alles te beleven. Tijdens de
verschillende shows zagen we de kunsten van
de zeeleeuwen, walrussen en dolfijnen.
In de Odiezee gingen we met een lift naar
beneden en zagen we hoe de dolfijnen onder
water zwommen. Ook waren er verschillende
speeltuinen waar we heerlijk hebben gespeeld.
Sommige kinderen hebben zelfs roggen geaaid!
Om half 5 kwamen we moe, maar voldaan weer
veilig op school aan.

Schoolreisje naar het Archeon
Met de groepen 5 en 6 vertrokken wij vorige
week donderdagochtend richting Alphen aan de
Rijn. Rond 9.45 mochten we het park in en
konden we genieten van een dagje

geschiedenis. Het was een heerlijke dag, waarin
zowel kinderen als begeleiders konden leren.
Verschillende figuranten maakten het deze dag
mogelijk dat er van alles ondernomen kon
worden.
Zo konden de kinderen pijl- en boogschieten,
zwaardvechten, kaarsen maken van was, een
uitrusting aandoen, luisteren naar de verhalen
van verschillende bewoners in die tijd en
genieten van een heerlijke massage.
Spektakelstuk
was
toch
wel
het
gladiatorengevecht aan het einde van de dag.
Al met al een perfecte dag, die onder het genot
van een ijsje werd afgesloten.

Drukke tijden voor groep 7
De afgelopen tijd is groep 7 druk in de weer
geweest. Allereerst was daar de Outdoordag
waarbij de kinderen schitterende hutten
bouwden in het bos. Daarnaast werden er
enkele bosspelen gespeeld. De dag eindigde
spannend toen kinderen een weggegooide buit
van een autodiefstal ontdekten. De politie
kwam er nog aan te pas en die wist ons later te
melden dat de gevonden spullen inderdaad van
een auto-inbraak afkomstig waren.

Spannend was ook het praktische verkeersexamen. Al fietsend door Ede werden de
kinderen beoordeeld op hun vaardigheden in
het verkeer. Dit liep gelukkig voor iedereen goed
af!
Ten slotte was op 19 juni meester Smit jarig en
hij werd 50. Voor de gelegenheid waren er veel
opa's en oma's in de klas! De leuke dag werd ook
nog opgeluisterd door Groot Nieuws Radio die
zelfs aandacht schonk aan deze mijlpaal!

Swim2play
Afgelopen weken hebben de kinderen van groep
7/8 een bezoek aan het zwembad gebracht. Zij
hebben
deelgenomen
aan
swim2play.
Swim2play lijkt op het schoolzwemmen van
vroeger, maar nu gaat het veel meer
spelenderwijs. De kinderen werden uitgedaagd
met waterpolo, estafette zwemmen, slagbal in
het water en elkaar van de mat gooien. Ze
hebben zich enorm vermaakt en kwamen
vermoeid weer uit het water en op school. We
hopen hier de komende weken een vervolg aan
te geven.

Vlogworkshop
Na het winnen van de BankBattle door groep
7/8 kregen zij de keus uit verschillende
workshops. De kinderen hebben gekozen voor
een vlog/film workshop. Dinsdag 19 juni kregen
wij een docent die ons heeft uitgelegd hoe we
goed een film kunnen maken. De kinderen
hebben allemaal een kort filmpje gemaakt van
ongeveer 30 seconden waarin ze iets vertelden
over zichzelf. Hierbij hebben ze allerlei
geluidseffecten
en
andere
technieken
toegepast. Het was een erg leuke en leerzame
ochtend!

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 de mail:
avandenberg@veldhuizerschool.nl
U kunt ook uw naam schrijven op de lijst die bij
het lokaal van uw kind hangt.

Dramavoorstelling groep 4, 5 en 6
Donderdag 28 juni zullen de groepen 4, 5 en 6
een voorstelling voor de ouders geven. U krijgt
nog een uitnodigingen met de exacte tijden. We
zien uit naar uw komst.
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

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

Nieuws van de overblijf
Uw overgebleven overblijf tegoeden gaan
automatisch mee naar het volgende schooljaar.
Gaat u kind van school af? Dan kunt u de
tegoeden geven of doorverkopen aan andere
ouders.
Per mail kunt u mij kenbaar maken wie uw
overblijf te goeden moet krijgen.
Te kort aan overblijfouders nieuw schooljaar.
Komende vergadering nemen we van 4 ouders
afscheid. Dit betekent dat we lege plekken
krijgen in het rooster.
Vooral op de dinsdag en donderdag blijven er
steeds meer kinderen over speciaal voor die
dagen zoeken we nieuwe overblijf ouders.
Komt u met ons mee draaien?
Bent u minimaal 2x per maand inzetbaar? Meld
u aan.
Jongere kinderen kunt u gewoon meenemen en
u krijgt een vrijwilligersvergoeding.
Vragen?
Gerda Zijlstra,(overblijfcoördinator)
overblijven@veldhuizerschool.nl.

Eikenprocessierups
Deze week waren we eindelijk aan de beurt om
verlost te worden van de eikenprocessierups.
Onder grote belangstelling van de kinderen
kwam de hoogwerker en werden de nesten
opgezogen. Volgens de kenners moeten we er
nu een jaar van af zijn.

Contactpersoon: Rianne Sprong (moeder van
Lennart groep 7)
Laatste keer dit schooljaar: 4-7-2018
Luizenouders gezocht!
Wie komt ons luizenteam na de zomervakantie
versterken? We zijn op zoek naar ouders die
elke maandag na de vakantie van 8.30 tot
uiterlijk 10.00 uur beschikbaar zijn om de haren
van de kinderen in de verschillende groepen te
controleren. We werken met een gezellig en
ervaren team, die bereidt is om je in te werken.
Lijkt het je wat om ons team te komen
versterken, mail dan voor donderdag
5 juli naar aslingerland@veldhuizerschool.nl.

-

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.

Agenda
- Maandag 25 juni Studiedag – alle
kinderen vrijdag
- Dinsdag 26 juni Verkeersles groep 8 –
Dode Hoek
- Woensdag 27 juni Schoonmaakavond
- Donderdag 28 juni rapporten
- Donderdagavond 28 juni Voorstelling
groepen 4 t/m 8
- Maandag 2 juli schoolarts
- Dinsdag middag 3 juli groepen 1 vrij

Dinsdagmiddag wenmiddag nieuwe
kleuters
Woensdag 4 juli Gebedskring
Donderdagmiddag 5 juli babyshower bij
meester Lammers
Dinsdag 10 juli kijkje in de nieuwe
groepen
Dinsdagavond 10 juli musical groep 8
voor belangstellenden
Woensdagochtend 11 juli groep 8 vrij
Woensdagmiddag 11 juli slotfestijn
groep 8
Woensdagavond afscheid en musical
groep 8
Donderdag 12 juli Sing Out 8.30 uur
Donderdag 12 juli Nieuwsbrief
Donderdag 12 juli continurooster tot
14.00 uur voor alle groepen
Donderdag 12 juli start zomervakantie!

Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt D.V. op
donderdag 12 juli.
Hartelijke groet, Team Veldhuizerschool

