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Afscheid groep 8
Deze week hebben we afscheid genomen van
onze kinderen uit groep 8. Wat een fantastische
week is het geworden. De opvoering van de
musical voor alle kinderen van de school, voor
opa’s en oma’s en andere belangstellenden en
natuurlijk de slotmanifestatie met de ouders en
de teamleden. Ook het bowlen en de
gezamenlijke maaltijd waren hoogtepunten.
Naast alle teamleden die hun beste beentje
hebben voorgezet om jullie veel te leren, is het
noemen van juf Simonse, juf Sok, juf Beumer en
meester Van Aggelen zeker op haar plaats. Zij
hebben de afgelopen periode enorm veel werk
verzet om de kinderen op de juiste manier te
verwijzen en deze weken tot een waar feest te
maken. Geweldig.

De musical is op film gezet en er zijn veel foto’s
genomen. Zodra één en ander klaar is krijgt u
bericht en kunt u alles nog eens rustig beleven.
Dank aan de ouders die de school bedachten
met
een
mooie
kliko
waarin
we
buitenspeelgoed
kunnen
opbergen.
Buitenspeel-goed dat ook nog geschonken werd
door de ouders. Heel hartelijk dank daarvoor.

De Ouderraad zorgde weer voor heerlijke hapjes
en drankjes. Dank daarvoor en het was weer
uitstekend verzorgd door hen.
We wensen onze kinderen alle goeds toe op hun
verdere levensweg. Het bestuur voorzag onze
kinderen van de beste reisgids die je kunt
bedenken: een mooie Bijbel. We danken het
bestuur voor dit geschenk!
Waar gaan onze kinderen heen?
Onze kinderen van groep 8 gaan naar diverse
scholen. Naar Het Streek (Zandlaan) gaan twee

leerlingen. Naar de andere vestiging van Het
Streek elf leerlingen. Het Aeres college (Ede)
ontvangt één leerling van ons en De
Meerwaarde in Barneveld zal door twaalf
leerlingen
bezocht
worden.
Op
het
Ichthuscollege te Veenendaal zullen veertien
leerlingen hun weg vervolgen.
Allen een hele goede tijd gewenst op jullie
nieuwe school.
Ook voor sommige ouders was het de laatste
maal dat zij op de Veldhuizerschool waren. Vele
jaren zijn zij deelgenoot geweest van onze
gemeenschap. We danken hen van harte voor
het vertrouwen in onze school en ook hen
wensen we van harte Gods zegen toe.
We nemen afscheid van de ouders van:
- Herman Bakkenes
- Jorinde van Bezooijen
- Annemarij de Boer
- Patrick Dekker
- Giorgio van Dommelen
- Quinten van Enk
- Lucas Hoogendoorn
- Maud Jochemsen
- Sanne Jonker
- David van de Schild
- Gijs Trouwborst
- Thomas Vincent
- Eloise Wijnholds

-

Alex de Wit
Gabriëlle en Lucas Bons
Lisa van Wagensveld
Emma Schut

Naast de kinderen van groep 8 vertrekken er ook
uit de andere groepen kinderen. Dit om
verschillende redenen.
Door verhuizing vertrekken Alex Tivadar Obbink
en Jonna de Boorder. Alex blijft in Ede wonen,
maar door de afstand gaat hij naar de Louise de
Coligny. Zelf schrijven ze daarover: “Na een
korte maar mooie tijd op de Veldhuizerschool
neemt afscheid van school Alex Tivadar. Na de
zomer gaat hij naar de Louise de Coligny
school. Geen gemakkelijke beslissing, maar een
school dichterbij huis lijkt ons als ouders
uiteindelijk het beste.
Onze hartelijk dank voor het goede onderwijs
en de gezellige en veilige sfeer op school. “
Esther van Scharrenburg is onlangs gestart op de
Vogelhorst in Barneveld. Christian en Emmalie
van Scharrenburg gaan na de zomervakantie
beginnen op de Vuursteen.
Naomi Bos en Aron van Dijk zetten hun
onderwijs voort op de Lettertuin. Eva Tiemens
gaat verder op de Wereldkids te Veenendaal en
Britt Morren maakt de overstap naar de
Regenboog. Anna Jochemsen gaat naar
Meerwaarde in Barneveld.
Alle genoemde kinderen wensen een hele
goede tijd toe op hun nieuwe school onder Gods
zegen.

Ik wil alle (oud-)leerlingen bedanken voor alles.
Het was fijn om jullie juf te zijn en ik kijk terug
op veel mooie momenten met jullie. Ook wil ik
graag alle ouders bedanken voor het in mij
gestelde vertrouwen en de fijne contacten die er
waren. Bedankt voor jullie betrokkenheid, op
welke manier ook!

Bedankt en tot ziens...
Het kwam toch nog als een schok en een
donderslag bij heldere hemel: de mededeling
van juf Simonse dat zij gaat vertrekken naar de
Meerwaarde in Barneveld. We wisten wel dat er
al langere tijd het verlangen was om over te
stappen naar het Voortgezet Onderwijs. In de
vorige Nieuwsbrief hebben we daarover al
bericht. Gisteren is er door de kinderen en
ouders van groep uitgebreid afscheid genomen
van haar. De warmte en betrokkenheid van juf
Simonse voor de kinderen bleek gisteravond ook
weer door mooie woorden en prachtige
cadeaus voor haar. We wensen haar een mooie
toekomst in het Voortgezet Onderwijs en Gods
zegen op haar levensweg.
Zelf zegt zij daarover:
“Beste ouders en kinderen van de
Veldhuizerschool,
Wat wás het fijn om de afgelopen jaren deel uit
te maken van zo'n fijne school!
Nu is het tijd om afscheid te nemen. Na de
vakantie zal ik starten als docent Nederlands op
de Meerwaarde.

Ik ga de Veldhuizerschool missen als mijn
werkplek, maar ik hoop velen van u en jullie nog
eens te ontmoeten op school, in de kerk, of
gewoon, in het mooie Ede!
Voor nu een hele fijne vakantie en Gods zegen!
Hartelijke groet, Juf Jennieke Simonse”

Welkom
In het nieuwe schooljaar verwelkomen we weer
heel veel nieuwe leerlingen. In de eerste periode
stromen Anthony en Robin Hooijer, Jens van
Veldhuizen, Heidi Aalbers, Anne-Mirthe van
Appeldoorn, Fiene Meerveld en Corrianne
Willemsen in. We wensen hen alvast een hele
mooie schooltijd op de Veldhuizerschool toe.
In groep 5 is inmiddels Joas van Kekem gestart
en ook hem heten we hartelijk welkom.

Nieuws van de MR
Volgens het rooster is Christiaan Kromhout in de
MR aftredend, omdat hij vorig jaar de plaats
heeft ingenomen van Marielle Wijma. Haar
termijn loopt dit jaar af. Wij zijn blij als
medezeggenschapsraad dat Christiaan zich
weer herkiesbaar heeft gesteld.
Als er geen bezwaren of tegenkandidaten aan
de MR kenbaar worden gemaakt voor 24
augustus, dan zal Christiaan stilzwijgend zijn
verkozen voor de volgende vier jaar. Hiervoor
kunt u een mail sturen naar mrvhs@vhsede.nl.
Mochten er geen tegenkandidaten worden
aangereikt aan de MR, dan zal vanaf het
volgende schooljaar de MR bestaan uit Jan Pieter Redert en Christiaan Kromhout als
oudergeleding. Karin Lambers en Sijnie
Fredrikze vertegenwoordigen het personeel in
de MR.
We wensen u als MR een fijne periode van rust
toe en hopen u na de vakantie weer te
ontmoeten.

Nieuws van de Ouderraad
Ook de Ouderraad heeft het jaar afgesloten.
Afgelopen woensdag mochten we de laatste
activiteit van dit schooljaar hebben, de
afscheidsavond van groep 8 voorzien van een
hapje en een drankje.
We kijken terug op mooie activiteiten het

afgelopen jaar met als hoogtepunt de
spectaculaire meesters en juffendag die dit jaar
groots werd gevierd. Als ouderraad willen wij u
als ouders bedanken voor u hulp het afgelopen
jaar, wij hopen dat wij volgend schooljaar weer
op u hulp mogen rekenen, BEDANKT!!
Dit jaar moeten wij helaas afscheid nemen van
Ingrid Bos, 4 jaar lang heeft zij zich ingezet voor
de Ouderraad waarvoor heel veel dank! Volgend
schooljaar mogen wij een nieuw ouderraadslid
welkom heten. Erika Batenburg zal het team
versterken, welkom! De ouderraad ziet er dan
als volgt uit, Willem van der Molen, Jolanda van
Essen, Antoinette Donkersteeg, Gerdien van
Hunnik, Linda Wessels, Erika Batenburg en
Kristel Meerveld. Wilt u iets kwijt, heeft u vragen
schiet gerust één van ons aan of stuur een mail
maar or-vhs@veldhuizerschool.nl
Graag willen wij alvast de eerste activiteit van
het volgende schooljaar kenbaar maken. We
hopen op vrijdag 14 september het jaarlijkse
Openingsfeest te houden van 17:00-19:00 uur.
Zet u dit vast in uw agenda? Hoe dit er precies
uit gaat zien dat houden we nog even geheim.
Wij zien u graag op vrijdag 14 september.
Voor nu wensen wij u en jullie allen een hele
fijne vakantie toe!
Nieuws uit groep 6
Afgelopen donderdagmiddag mocht groep 6 de
dochter van meester Lammers bewonderen.
Onder het genot van een heerlijk taartje werden
de meester en zijn vrouw verrast met een grote
luiertaart vol cadeaus. Daarnaast mocht de klas
toekijken hoe Maria in bad werd gedaan en haar
flesje melk dronk. De meiden werden plots

allemaal moedertjes. Als klap op de vuurpijl
mochten de meiden Maria ook nog eens
vasthouden, waar ze allemaal erg blij van
werden. Helaas voor de meeste meiden vond
Maria het niet zo'n goed idee. Al met al een
leuke middag, waarin groep 6 mocht genieten
van een prachtige meid.

Vrijdagmiddag vertrok groep 6 na het eten
richting de Peppel om daar het jaar af te sluiten.
Na tien minuten wachten voor gesloten deuren
mochten de leerlingen naar binnen en stonden
ze binnen een paar minuten in het bad om daar
te genieten van een heerlijke middag. Iedereen
heeft een fijne middag gehad en het jaar werd
zo op een succesvolle manier afgesloten.

Herhaalde oproep: 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 zo spoedig mogelijk naar:
aslingerland@veldhuizerschool.nl.

Gastouder gezocht
Voor onze zoon van (dan) 4 jaar en baby van
(dan) 4 maanden zoeken wij vanaf febr. 2019
een lieve gastouder. Opvang is nodig op
ma/di/vrij voor de baby en ma/di voor onze
zoon (alleen naschoolse opvang). Onze zoon
moet opgehaald worden bij de Veldhuizerschool. De opvangtijden wisselen tussen max.
7.30-18.00 uur. Interesse? Fijn!
Neem contact op met opvangconsulente
LydiaHulsman, lhulsman@korelon.nl of
0644965429. Adv.nr. R01364.
Ten slotte
We
danken
het
bestuur,
ouderraad,
medezeggenschapsraad,
verkeerscommissie,
klassenouders, overblijfouders, klusouders,
gebedskring en alle hier niet genoemde
betrokkenen voor de geweldige steun die we als
team weer van u hebben ontvangen. Samen
hebben we er een mooi jaar van mogen maken
onder Gods zegen. Dank ook namens alle
kinderen waarvoor we het mogen doen.
Nogmaals wensen we een goede, gezegende
vakantie toe.
Hartelijke groet, team Veldhuizerschool

Dode Hoek
Ook groep 8 heeft nog steeds behoefte aan
verkeersles. Zeker nu ze verder op weg gaan
naar het Voortgezet Onderwijs. Vrachtverkeer
blijft een aandachtspunt en vandaar dat groep 8
les kreeg over de dode hoek.

Contact in de vakantie
Mochten er zich dringende zaken of
calamiteiten voordoen in de vakantie waarvan
wij op de hoogte zouden moeten zijn, dan kunt u
bellen met meester Wim van Aggelen –
0681677964 of meester Chris van den Heuvel 0651530011

