Nieuwsbrief
12 april 2019 – nummer 15
Jaargang 23

De Heer is waarlijk opgestaan
Komende zondag mag het Palmpasen zijn. In vele
kerken zullen mensen belijdenis van hun geloof
afleggen. We zijn dankbaar dat God mensen trekt
en roept tot Zijn dienst. Het is tevens het begin van
de Goede of Stille Week. We mogen in stilte tot
inkeer komen en (nog meer dan gewoon) beseffen
wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dit mag voor een
ieder uitlopen op de Paasjubel: De Heer is waarlijk
opgestaan!!!
We wensen u betekenisvolle dagen toe.

Personeel
Met vreugde kunnen we melden dat na een lange
periode van ziekte en werken aan herstel juf Sijnie
Fredrikze weer hersteld gemeld kan worden. Zij is
begonnen haar taken weer volledig op te pakken.
In de afgelopen periode is de zorg in goede handen
geweest van juf Lucie van Harn en juf Els Kok. We
danken hen daar heel hartelijk voor.
Creativiteit
Al langere tijd zijn we bezig met de verdere
ontwikkeling van de creativiteit bij ons op school.
Op dit moment worden diverse methoden en

technieken uitgeprobeerd. We zijn er van
overtuigd dat leerprocessen en creatieve
ontwikkeling elkaar positief beïnvloeden.
Onlangs zijn er in de bovenbouw twee middagen
georganiseerd met activiteiten waaruit de
kinderen konden kiezen. Een groot succes mede
door de inzet van ouders die kinderen diverse
technieken leerden.

Koningsspelen/ Sportolympiade
Her en der werden wat vragen gesteld omtrent de
Koningsspelen. Dit jaar zijn er landelijk wat
aanpassingen gepleegd in verband met de
meivakantie.
Veel scholen in Nederland hebben op 26 april al
meivakantie. Op 19 april is het Goede Vrijdag en
vandaar dat er voor gekozen is dat
sportactiviteiten in het kader van Koningsdag in
deze week gehouden worden. Voor Ede is gekozen
om gisteren en vandaag de sportolympiade te
houden. Daarom zijn er vandaag voor de
onderbouw ook activiteiten gepland op school.
Om toch op 26 april feestelijkheden te hebben, is
de meester- en juffendag gepland. We beginnen
die dag dan wel met onze aubade en nodigen u
hiervoor natuurlijk van harte uit.

regiokampioenschap. Het spektakel begint om
16.00 uur op de sportvelden van Fortissimo

Sportolympiade groep 6, 7 en 8
Vorig jaar was het zo heet dat we eerder moesten
stoppen; dit jaar was er een stralende zon bij
precies de juiste temperatuur!
Kinderen uit groep 6, 7 en 8 maakten gisteren
kennis met allerlei vormen van sport in 4 rondes
van 50 minuten. Overal werd er druk bewogen met
een lach of een serieuze blik van inspanning op de
gezichten van onze jeugd. Al met al weer een
succesvolle dag, we zijn blij en dankbaar dat alles
goed is verlopen!

Na afloop van deze poulewedstrijden spelen de
nummers 1 en 2 in de halve finale. De nummers 3
uit de poule spelen om de 5e en 6e plaats. De
nummers 4 uit de poule spelen om de 7e en 8e
plaats. De verliezers van de halve finale spelen om
de 3e en 4e plaats. De prijsuitreiking vindt z.s.m.
na de finale wedstrijd plaats (verwachting ca.
20.15).
De winnaars van de halve finale spelen in de finale.
De winnaar mag de wisselbeker van het
EdeStadSchoolvoetbaltoernooi een jaar meenemen naar school. De beide finalisten mogen
meedoen aan de regiokampioenschappen. Mocht
een van de teams daar niet aan mee willen doen,
dan mag nummer 3 afgevaardigd worden.
Alle spelers en toeschouwers een mooie middag
gewenst.

Bedankt
Wat een activiteiten in deze weken. Dat is mede
mogelijk door de hulp van heel veel ouders!!! Heel
hartelijk dank voor zoveel betrokkenheid.
Schoolvoetbal
Deze vrijdag beginnen de voetbalwedstrijden voor
twee teams van onze school. Het meisjesteam 2 en
het jongensteam1 hebben de voorrondes positief
afgesloten en strijden nu om een plek voor het

Schooldammen - halve finale van Nederland
Morgen mogen de twee schooldamteams van de
Veldhuizerschool weer een dag dammen. In
Huissen spelen zij om een plekje in de finale van

Nederland. Het beloofd een spannende middag te
worden. Van elke halve finale gaan er drie teams
door. Er zal dus hard gewerkt moeten worden om
dit te behalen. Nog nooit eerder kwamen twee
teams van de Veldhuizerschool tegelijkertijd in de
halve finale van Nederland. We wensen alle
kinderen en begeleiders heel veel succes!
Binnenkort het verslag. Hartelijke groet, Arwin
Lammers
Meesters- en juffendag
Beste ouders/verzorgers,
Op D.V. vrijdag 26 april hopen de leerkrachten
samen met de kinderen de meesters- en juffendag
te vieren. Op deze ochtend worden de
verjaardagen van de meesters en juffen gevierd.
Wij hopen een feestelijke ochtend!
We vragen u om een kleine bijdrage. Van het geld
worden er cadeaus gekocht voor de leerkrachten
en het onderwijsondersteunend personeel. Denk
hierbij aan conciërges,
stagiaires, etc. Zij
betekenen ook veel voor de school!
U kunt het geld inleveren uiterlijk dinsdag 16 april!
Uw kind kan dit geld inleveren in het potje in de
klas. Alvast bedankt.
Nog even gemeld dat de kinderen die dag
verkleed op school mogen komen!!!
Met vriendelijke groet, namens de ouderraad,
Linda Wessels en Kristel Meerveld

Centrale Eindtoets gr. 8 en Entreetoets gr. 7
Volgende week starten de kinderen van groep 8
met het maken van de eindtoets. We hopen
natuurlijk op uitslagen die overeenkomen met het
advies dat gegeven is. Dinsdag en woensdag
buigen ze zich over taal, rekenen en lezen.
Allemaal heel veel succes gewenst. De leerlingen
van groep 7 mogen op dinsdag, woensdag en
donderdag hun kunsten vertonen. Ook jullie heel
veel sterkte.
Dat we speelbal zijn van de politiek blijkt wel weer
uit onderstaand bericht. Moest de eindtoets
verplaatst worden naar april; nu weer terug naar
een vroeger tijdstip. Zo blijven we bezig.
Uit de media

Schoolreisje
Het duurt nog even, maar op D.V. dinsdag 18 juni
hopen de groepen 1 t/m 6 op schoolreisje te
gaan.
Om er een mooie dag van te maken, hebben we
uw hulp nodig.
We zoeken ouders die het leuk vinden om mee te
gaan als begeleider van een groepje kinderen.
U kunt zich aanmelden via deze link.
We hebben dit jaar veel begeleiders nodig, maar
mocht het zo zijn dat er teveel ouders zich
opgegeven hebben, dan geven we voorrang aan
ouders die nog niet eerder meegegaan zijn.
U kunt zich ook op de reservelijst laten zetten.
Dan wordt u gebeld als er een begeleider uitvalt.
Dit kan ook nog op de dag van het schoolreisje
zijn.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 26 april.
Met vriendelijke groet, de schoolreiscommissie
Avondvierdaagse
Omdat de avond4daagse precies in de
Pinkstervakantie valt, is er besloten door de
scholen van de vereniging, om dit jaar de
avondvierdaagse
niet vanuit school te gaan
organiseren. Maar mocht je nu wel mee willen
lopen, dan kun je je opgeven via de organisatie van
Blauw-Wit.. Hopelijk is dit voldoende informatie..
mocht je nog vragen hebben spreek mij gerust
even aan..
Met vriendelijke groeten.
Antoinet Donkersteeg

1+1=3 …?
Wees gerust: dit soort sommetjes krijgen uw
kinderen niet op school, hoor…! Maar de

boodschap van dit sommetje is de reden van dit
bericht.
Zoals u misschien gehoord hebt, is er een
onderzoek gestart naar mogelijkheden om met
een ander schoolbestuur te gaan samenwerken.
Stichting Hervormde Scholen De Drieslag te
Barneveld (met scholen in Barneveld, De Glind,
Terschuur en Hoevelaken) en de Vereniging
Hervormde Scholen in Ede hebben op 20 februari
een intentieverklaring ondertekend.
Leerkrachten,
directieleden
en
andere
medewerkers werken mee aan het onderzoek. Vijf
werkgroepen onderzoeken of samenwerking een
meerwaarde voor beide organisaties oplevert. De
werkgroepengaan gaan aan de slag met
verschillende onderwerpen:
1. identiteit
2. onderwijs
3. personeel
4. bedrijfsvoering
5. bestuurlijke organisatie.
De werkzaamheden worden begeleid door Ruurd
Bijlsma (Compaengroep, Genemuiden). We
houden u via de nieuwsbrief van de scholen op de
hoogte over de voortgang en het resultaat. Mocht
u vragen hebben, dan kunt u die via e-mail stellen
aan de projectleider op het volgende adres:
ruurd@renmbijlsma.nl
Van de (G)MR
Dinsdagavond 9 april heeft de GMR een
vergadering gehouden in de Veldhuizerschool.
De voortgang rondom de benoeming van een lid
voor de commissie van toezicht wordt besproken.
Het blijkt niet eenvoudig hiervoor een geschikte
kandidaat te vinden.

Aanpassingen van de Privacyverklaring persoonsgegevens zijn ter sprake gekomen. Dit zal
binnenkort op de website te vinden zijn.
Verder zijn de volgende documenten besproken:
· Beleid functiewaardering
· Functiebouwwerk
· Mobiliteitsbeleid
· Verzuimbeleid
· Werkverdelingsbeleid
· Werving & selectie
Deze heeft het bestuur, i.s.m. de Drieslag in
Barneveld, opgesteld rondom het personeelsbeleid.
We hebben hierover een aantal suggesties
doorgegeven. Na vaststelling door het bestuur
worden deze documenten ter advisering/
instemming aan de GMR toegestuurd.

Slavernij
Slavernij, wij kunnen het ons haast niet
voorstellen. Wij leven in Nederland in alle vrijheid.
We kunnen denken wat we willen, zeggen wat we
willen en doen wat we willen. We leven in een vrij
land waarin we praktisch alles zelf kunnen
bepalen. Toch is dit niet vanzelfsprekend. Ondanks

dat de slavernij al meer dan 150 jaar is afgeschaft
leven er wereldwijd vandaag de dag nog meer dan
40 miljoen mensen in slavernij. Slavernij is het
gebruik van leugens en geweld om een ander te
dwingen ‘te werken’ voor geen of weinig geld.
Kinderen, vrouwen en mannen worden misleid,
mishandeld en misbruikt. Onder hen kinderen van
nog geen 4 jaar oud die gewelddadig worden
uitgebuit. Iets wat wij ons in het mooie Nederland
niet voor kunnen stellen. Wat is er per slot van
rekening heerlijker dan vrijheid? Daar kan toch
eigenlijk niets tegen op.
Slavernij moet stoppen! Om hier een steentje aan
bij te dragen staan wij op tegen deze misdaad en
gaan wij als team en gezin voor de slachtoffers van
slavernij door de modder. Het begon als een actie
binnen het voetbalteam van Vico (groep 8) Als
voetbalteam meedoen aan een mud-race
(MudRaise), een uitdagende sportieve prestatie
leveren, om zo geld op te halen voor het goede
doel. De verhalen omtrent deze actie hebben ons
als gezin dusdanig geraakt dat wij hebben besloten
met zijn 4-en, als onderdeel van het team van Vico,
door de modder te gaan voor dit goede doel. Voor
het goede doel in alle vrijheid 6 kilometer door de
modder.
Spreekt dit doel je ook aan, maar wil je niet vies
worden, draag dan een steentje bij door ons te
sponsoren en een donatie te doen. Iedere donatie,
hoe klein of groot ook, is meer dan welkom.
Zie https://mudraise.nl/thaiyamma/richardjessica
vicoemielbrouwer

Agenda
Vrijdag 12 april Koningsspelen/ sportolympiade
Vrijdag 12 april continurooster voor groep 5 t/m 8
14.00 uur uit!
Vrijdag 12 maart finale schoolvoetbal 16.00 uur 20.00 uur Hoekelum
Dinsdag 16 april Eindtoets groep 8/Entreetoets
groep 7
Woensdag 17 april Eindtoets groep 8/Entreetoets
groep 7
Donderdag 18 april Entreetoets groep 7
Donderdag 18 april Paasvieringen in de klas zonder
ouders
Vrijdag 19 april vrij i.v.m. Goede Vrijdag
Maandag 22 april vrij i.v.m. 2e Paasdag
Woensdag 24 april Gebedskring
Vrijdag 26 april meesters- en juffendag
Vrijdag 26 april continurooster tot 14.00 uur voor
groep 5 t/m 8
Maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei meivakantie

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

