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Ten geleide
Zoals al regelmatig opgemerkt, bruist de
Veldhuizerschool van activiteiten. Niet alles
kan opgenomen worden in een
Nieuwsbrief, maar andere zaken zijn het
meer dan waard of noodzakelijk om
genoemd te worden. Sommige onderdelen
kunnen niet wachten tot op het moment
dat er een reguliere Nieuwsbrief verschijnt.
Vandaar ook nu deze extra Nieuwsbrief.
Afscheid
Dachten wij vorige week de formatie rond
te hebben en nu al is er een kink in de kabel.
Gisteren heeft juf Jennieke Simonse een
gesprek gehad op de Meerwaarde te
Barneveld en is haar gevraagd na de
zomervakantie te starten als lerares
Nederlands. We wisten dat het al langere
tijd een wens was van haar om de overstap
te maken naar het Voortgezet Onderwijs.
We feliciteren haar dan ook van harte met
deze benoeming.
De ouders van groep 8 kunnen na de
musicalavond afscheid nemen van juf
Jennieke Simonse. Ouders van de andere
groepen krijgen daarvoor de gelegenheid op

donderdag 12 juli om 14.00 uur in de hal van
de school. In de laatste Nieuwsbrief komen
we natuurlijk nog terug op het vertrek van
de juf.

Sing Out
Graag maken wij u er op attent dat de Sing
Out een week eerder zal plaatsvinden. In
de jaarplanning staat de Sing Out genoteerd
voor 12 juli, maar dan is groep 8 al afwezig.
Het leek ons goed om juist met hen de Sing
Out te hebben en vandaar dat we gekozen
hebben voor donderdag 5 juli om 08.30 uur.
We hopen dat ook veel ouders met ons dit

jaar zingend afsluiten als dank aan onze
Hemelse Vader.
Veldhuizerschool groep 7/8 landelijk
winnaar Sirkelslag 2018
Afgelopen periode hebben groep 7/8 en 8
meegedaan aan Sirkelslag. Sirkelslag is een
wedstrijd voor scholen georganiseerd door
JOP(jong protestant). Bij Sirkelslag krijgen
de kinderen een aantal opdrachten die ze
moeten uitvoeren en vragen waarbij ze hun

Bijbelkennis moeten gebruiken. Dit jaar was
het thema ‘liefde’. In verschillende
opdrachten ging het over de liefde van God
voor ons. Met al deze opdrachten konden
de groepen punten verdienen. Afgelopen
vrijdag werd de winnaar bekend gemaakt!
En dat is geworden: groep 7/8 van de
Veldhuizerschool. Van harte gefeliciteerd
en binnenkort wordt de bijbehorende
bokaal aan de groep uitgereikt.

een tas met speelgoed of was mee naar huis
hebben genomen.
Ook waren we heel blij met ouders (en zelfs
vier kinderen!) die tijdens de schoonmaakavond hun beste beentje hebben voorgezet.
Gelukkig waren er ook drie mannen van de
partij en die deden niet onder voor de
dames.

De lokalen en de hoeken op de gang zagen
er weer helder en fris uit na afloop.
Wat ons betreft hebben jullie allemaal een
lintje verdiend!

Schoonmaakavond
Wat een geweldige opkomst voor de
schoonmaakavond afgelopen woensdagavond. Met veel enthousiasme werd er stof
afgenomen, gezogen, geklopt en geschrobd.
Alle juffen van groep 1 t/m 3 willen iedereen
hartelijk bedanken voor alle hulp bij de
schoonmaak.
Daarbij denken we eerst aan de ouders die

Voorstellingen
Gisteravond traden de groepen 4, 5 en 6 op
in de hal van onze school. Onder leiding van
Cultura hadden zij zes weken hard
geoefend. De ouders en belangstellenden
konden genieten van levende schilderijen.

De kinderen hebben enorm genoten en
hebben het fantastisch gedaan. Geweldig
om te zien dat ook de creatieve kanten zo
uit de “verf” komen.
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-

Agenda
- Maandag 2 juli schoolarts
- Dinsdagmiddag 3 juli groepen 1 vrij
- Dinsdagmiddag wenmiddag nieuwe
kleuters
- Woensdag 4 juli Gebedskring
- Donderdagmorgen 5 juli Sing Out
08.30 uur
- 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 Nieuwsbrief
Donderdag 12 juli continurooster
tot 14.00 uur voor alle groepen
Donderdag 12 juli 14.00 uur
gelegenheid om afscheid te nemen
van juf Simonse in de hal.
Vrijdag 13 juli start zomervakantie

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

