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Dankdag
Woensdag 7 november was er in de hal van de
school de Dankdagviering met alle kinderen.
Dominee Zijlstra vertelde ons het verhaal van de
arme weduwe. Het thema was dan ook: ‘Alles geef
ik U!’ Dit naar aanleiding van het verhaal uit
Marcus 12: 41-44.
We hopen dat u het toegestuurde Gezinsdagboek
hebt kunnen gebruiken om zo in de week van
Dankdag in uw gezin het thema een plaats te
geven.

Even voorstellen
Beste ouders, Ik ben Nynke de Vreugd en ik zit nu
in het tweede jaar van de studie pedagogische
wetenschappen in Nijmegen. Deze studie bestaat
veel uit theorie over de ontwikkeling en opvoeding

van kinderen. Om ook een stukje praktijk mee te
maken, kom ik hier op school in groep 6 meelopen.
Ik ben er de komende periode elke maandag (tot
ongeveer eind februari). Ik zal voor een deel achter
in de klas zitten om te kijken en voor een deel zal
ik kinderen apart nemen om ze extra
ondersteuning te geven. Ik heb er veel zin in en ik
hoop dat het leuke, leerzame periode mag
worden! Als u nog vragen hebt, spreek me gerust
aan. Met vriendelijke groet, Nynke de Vreugd

Klassenouders
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar
klassenouders!
Wat houdt het in om klassenouder te zijn?
Aan iedere groep worden één of twee ouders
gekoppeld die de leerkracht assisteren bij allerlei
praktische zaken. U kunt hierbij denken aan
praktische klusjes in de groep, inkopen doen,

assisteren bij een maaltijd op school en andere
dergelijke.
We zijn blij dat er al verschillende ouders hebben
aangegeven om klassenouder te willen zijn voor
een groep. Hieronder ziet u een lijstje met
aanmeldingen en de klassen waar we nog ouders
voor zoeken. U ziet dat er gelukkig alweer een
aantal is bijgekomen, maar er zijn nog enkele
gaatjes!!! (Mannen mogen ook!!!)
Geef u op en stuur een mailtje naar
info@veldhuizerschool.nl
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Boswandeling groep 1/2
De kinderen van groep 1/2 zijn naar het bos
geweest. Ze hebben ontdekt met een loep en met
spiegeltjes hoe het er in het herfstbos uitziet. Het
was een geslaagde middag, waar ze de herfst
konden voelen, ruiken en zien.

Personeel
Juf Annemieke Brandsen werd in de
herfstvakantie opgenomen en moest een
keeloperatie ondergaan. Deze operatie is goed
verlopen, maar het herstel vraagt meer tijd dan
werd voorzien. Volgende week dinsdag hopen we
juf Brandsen weer te kunnen begroeten.
Met vreugde mogen we vermelden dat meester
Wim van Aggelen en zijn vrouw in blijde
verwachting zijn. We feliciteren hen van harte met
dit mooie bericht. We wensen hen een goede tijd
van verwachten toe.
We zijn blij dat juf Christine Robbertsen weer
helemaal hersteld is. We wensen haar een mooie
tijd toe in groep 3.
Juf Sijnie Fredrikze is nog steeds bezig met haar
revalidatie. Zeker voor haar is de spreuk van
toepassing: “Het komt te paard en gaat te voet.”
De zorgen om Rachel, dochter van juf Hanneke
Slootweg, blijven groot. Ze hebben ons
voortdurende gebed nodig.

Veldhuizerschool rookvrij!!!
Onze voorzitter van de MR, Jan Pieter Redert,
heeft een petitie getekend om te komen tot
rookvrije schoolpleinen. We zijn blij te merken dat
er op en rond de school niet tot weinig gerookt
wordt. Na het ondertekenen ontving Jan Pieter
onderstaande reactie. Via de links kunt u ook
meedoen aan deze actie.
“Enorm bedankt dat je hebt getekend voor een
rookvrij schoolplein. Met jou erbij is het aantal
ondertekeningen op dit moment 1 voor een
rookvrij schoolplein van de Veldhuizerschool.

Bakjes gevraagd
De kinderen van groep 3a en 3b gaan na de
herfstvakantie werken over de hulpdiensten. Ze
gaan o.a. traumahelikopters maken. Hier hebben
we verpakkingen van toetjes (kwark, pudding,
mousse) voor nodig. Wie wil ons helpen?
Alvast heel erg bedankt namens alle kinderen! De
juffen van groep 3.

Hoe meer mensen tekenen, hoe makkelijker het
wordt om bestuurders van de school te
overtuigen van het invoeren van een rookvrijbeleid. En dat is nodig om kinderen ook écht
rookvrij te laten spelen. Want niemand wil dat
kinderen beginnen met roken. Jouw vrienden en
familie waarschijnlijk ook niet. Roep hen op om te
tekenen op rookvrij.nl of vraag ze ook te tekenen
voor een rookvrij schoolplein van
de
Veldhuizerschool.
Je kunt trouwens op ieder moment de resultaten
van deze campagne bekijken in het menu van
rookvrij.nl. Bekijk direct wat we hebben bereikt.
Wil je weten wat je nog meer kunt doen voor een
Rookvrije
Generatie?
Kijk
dan
even
op rookvrijegeneratie.nl
Met vriendelijke groet, De Rookvrije Generatie”
Bladblazen
Op zaterdag 17 november willen we weer met
elkaar het plein bladvrij maken. Er wordt weer
voor materiaal gezorgd en natuurlijk wordt de
innerlijke mens niet vergeten.

Om 08.45 uur willen we start met koffie/thee en
werkoverleg en vanaf 09.00 uur gaan we er
tegenaan.
We hopen op een mooie deelname, zodat we
alleen de ochtend nodig hebben.
Opgeven via willem_molen@hotmail.com
Alvast dank voor uw medewerking. De Ouderraad

Sorge-Bosch. Twee keer per jaar wisselen we van
gedachten over een zevental speerpunten:
communicatie,
financiën,
huisvesting
en
veiligheid, identiteit, kwaliteit en onderwijs,
organisatie en personeel. Het is heel waardevol
om zo met elkaar te spreken over allerlei zaken die
met onze scholen en het bestuur te maken hebben
en met elkaar te delen welke verbeteringen nog
mogelijk zijn.

Agenda
woensdag 14 november Verteltassen
zaterdag 17 november bladblazen
woensdag 21 november gebedskring

Uit de media

De Ouderraad vraagt verder uw hulp voor de
volgende, eveneens, leuke activiteiten:
-

dinsdag 20 november versieravond Sint
Nicolaas – 18.45 uur in school
dinsdag 4 december inpakken Sint
Nicolaas
cadeaus,
zakjes
met
pepernoten vullen en kerstboeken
schrijven – 08.30 uur in het Kalfje!!!

Doe mee aan deze leuke en gezellige activiteiten
en geef u op via:
or@veldhuizerschool.nl
Van de GMR
Vanuit de GMR Op dinsdag 6 november heeft een
delegatie van de GMR een ontmoeting gehad met
de Commissie van Toezicht (CvT). De CvT is het
toezichthoudend deel van het bestuur en bestaat
momenteel uit Gert-Jan Veerman en Marieke van

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

