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Pinksterfeest
Op deze morgen hebben we met alle kinderen
het Pinksterfeest gevierd. We zijn blij en
dankbaar dat dat kan en we zo onze Drieenige
God mogen loven en prijzen.

Geboren
Op 24 mei is Gerrit Willem Daan geboren.
Daan is de zoon van Wim en Dianne van
Aggelen (Haydnstraat 21, 3906 CS Veenendaal). We feliciteren onze collega en zijn

vrouw van harte met dit wonder. Op het
geboortekaartje geven ze uitdrukking aan hun
blijdschap en dankbaarheid. Bovenal brengen
ze dank aan de Vader middels de volgende
tekst:
“Je bent voor ons een gift van God. Waardevol
en klein. Wij weten dat, waar je ook gaat, zijn
hand op jou zal zijn.”
We bidden Daan, Wim en Dianne veel
vreugde, vertrouwen en blijdschap toe.

Op 4 juni is Norah Esther geboren. Zij is de
dochter van Karel en Jeanine Kasbergen
(Lagewoud 20, 6718 MM) en zusje van Tobias,
Jasmijn en Julian. Ook hen willen we van
harte feliciteren. Zij verwoorden hun
dankbaarheid en blijdschap met de woorden:
“God geeft leven, kwetsbaar leven. Naar zijn
beeld gevormd. Hij bedacht jou en heeft je
toevertrouwd aan ons.”
Verdriet

In de vorige Nieuwsbrief moesten we nog
melding maken van het feit dat de vader van
juf Annemieke Brandsen-Hulstein ernstig ziek
was. Op dinsdag 28 mei is hij overleden en laat
een onvoorstelbare lege plaats achter. We
condoleren juf Annemieke en haar familie
van harte met dit verlies. Zij vinden troost in
de wetenschap dat hij bij Zijn hemelse Vader
mag zijn, maar de droefenis is onvoorstelbaar
groot. De rouwkaart geeft het vertrouwen
weer met de tekst uit Johannes 11:25 “Ik ben
de Opstanding en het Leven; wie in Mij
gelooft, zal leven.”
We dragen hen op in deze dagen, maar zeker
ook voor de tijd die komen gaat.
Datzelfde bidden we ook Heleen Kroesbergen (onze administratrice) toe. Haar
schoonmoeder is op maandag 27 mei
overleden. Ook zij voelen het verdriet van een
lege plaats die nu gekomen is.
Peilingen
Naast de nog lopende Oudertevredenheidspeiling hebben wij ook de Sociale
Veiligheid gepeild in de groepen 6, 7 en 8.
Deze uitslag wordt ook direct doorgezet naar
de Inspectie van het onderwijs. We zijn trots

op de uitslag en de cijfers die de kinderen ons
gegeven hebben.
Samenvattend hebben de kinderen ons op de
stelling “Ik voel me veilig op school; ik geef de
school voor veiligheid het cijfer 8.8!!!
gegeven.
Voor de stelling “Ik heb het naar mijn zin op
school; ik geef de school het cijfer 8.8!!!
Op nieuw een prachtig resultaat dankzij de
inzet van de collega’s.
Verkeersexamen groep 7
Nadat enkele maanden geleden groep 7 al
werd
getoetst
op
theoretische
verkeerskennis, was het gisteren aan de
jongens en meisjes om te laten zien dat ze zich
veilig door het verkeer kunnen bewegen op de
fiets. Vanaf de markt in Ede startten de
kinderen een route door de Edese straten.
Alhoewel bij sommige kinderen de zenuwen
hoog opliepen, liep het allemaal goed af:
iedereen is geslaagd! Proficiat jongens en
meisjes!

Veldhuizerschoolcollege
Nog een paar weken, dan gaan de kinderen
van groep 8 starten op het Voortgezet
Onderwijs. Een grote overgang wat best
spannend zal zijn. Het lijkt ons leuk om de
kinderen in groep 8 al een beetje te laten
‘snuffelen’ aan het VO, door twee dagen les te
krijgen zoals op ‘de middelbare.’
Dat houdt in: Elk uur een ander vak met een
andere docent, leswisselingen, huiswerk voor
verschillende vakken, mentoruur en wie weet
wel een roosterwijziging… Daarvoor willen we
graag een beroep doen op u. Lijkt het u leuk
om een les te geven in groep 8? Of kent u
iemand die dat misschien wel zou willen? Dan
horen wij heel graag van u! U kunt even bij ons
binnen wandelen of een
mailtje
sturen naar wvaggelen@veldhuizerschool.nl
Te denken valt aan de volgende lessen:
Nederlands, Wiskunde, een les vreemde taal,
wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs,
verzorging, techniek en creatieve vakken.
Onderwijservaring op het VO is gewenst,
maar in overleg is er best veel mogelijk!
Concreet houdt het in dat de VO dagen (bij
voldoende docenten) plaats zullen vinden op
dinsdag 18 juni en donderdag 20 juni. Het
fijnst is het wanneer u in de gelegenheid bent
op beide data een les te verzorgen, omdat er
dan ook huiswerk opgegeven kan worden.
Wanneer dat niet het geval is horen wij graag
op welke van de twee dagen u wel
beschikbaar bent. Omdat het best een

gepuzzel zal worden om een mooi passend
rooster te maken, zullen wij, wanneer u deel
wilt nemen aan deze dagen, contact opnemen
over de precieze invulling.

Formatie nieuwe schooljaar
Ieder jaar is het weer een hele klus om de
formatie voor het nieuwe schooljaar rond te
krijgen. Zeker als er nog vacatures zijn die
opgevuld moeten worden. In deze tijd van
krapte blijft dat een spannend gegeven. Zeker
als je hoort van vele scholen die zelfs geen
sollicitanten hebben voor openstaande
plaatsen. Wij zijn blij te kunnen melden dat
we (bijna) alle plaatsen hebben kunnen
invullen. Alleen voor de vrijdagen in groep 8
moet nog een collega gevonden worden. De
maandag na de Pinkstervakantie hebben we
gesprekken met geïnteresseerden.
Mochten er zich geen verrassingen in de
komende periode voordoen dan ziet ons
plaatje er als volgt uit:
Groep 1a – juf Schouls/juf Robbertsen
Groep 1b – juf L. v.d. Berg/ juf v.d. Steen
Groep 2a – juf Floor/ juf van Roekel
Groep 2b – juf ter Haar/ juf Steenbergen
Groep 3a – juf van Campen/ juf Pors
Groep 3b – juf v.d. Brink/ juf Brink

Groep 4a – juf Sok/ juf van Dijk
Groep 4b – juf Slingerland/ juf van Dijk
Groep 5a – juf Lambers/juf van Leeuwen
Groep 5b – meester Lammers
Groep 6 - meester Smit
Groep 7 - meester van Aggelen/juf J. v.d. Berg
Groep 8 – juf Brandsen
U treft in bovenstaande lijst nieuw namen
aan. Deze collega’s zullen zich binnenkort
graag aan u voorstellen!
Binnenkort krijgt u een overzicht van de
werkdagen van de collega’s en een overzicht
van werkzaamheden van alle hier niet
genoemde collega’s.
Op dit moment wordt ook nagedacht over de
indeling van de kinderen in de onderbouw.
Dat is voor ons altijd een zorgvuldig proces. U
hoort daar zo spoedig mogelijk over.
Schoolreisje
Na de Pinkstervakantie gaan de groepen 1 t/m
6 op schoolreis. U heeft daar al bericht over
ontvangen. Maar nogmaals als bijlage de
informatie over de bestemmingen.
Eikenprocessierups
Ook dit jaar ontkomen we niet aan de rupsen
in onze eiken. Gelukkig kon het bedrijf snel bij
ons aan de gang en zijn vanmorgen, onder
veel belangstelling van de kinderen, de nesten
geruimd.

geïnstalleerd hebben, vragen we u dat alsnog
te doen. Informatie daarover kunt u
verkrijgen bij de leerkracht.

Luizencontrole
Op maandag 17 juni zal er weer een
luizencontrole worden gehouden. Wilt u
ervoor zorgen dat er niet teveel gel in het haar
zit en de kapsels niet te ingewikkeld zijn?
Mochten er luizen gevonden worden bij uw
kind of als er twijfels zijn, dan wordt u hiervan
door school op de hoogte gesteld. Het is
belangrijk om ook thuis regelmatig het haar
van uw kind te controleren.

Parro/contact
U heeft van de groepsleerkracht een
uitnodiging voor Parro gekregen. Parro is een
programma van Parnassys waarmee de
leerkracht mededelingen kan sturen in plaats
van via de mail (bijvoorbeeld: morgen gaan
we extra gymmen denkt u aan de
gymkleding), foto's delen, gesprekken kan
plannen en in een agenda de activiteiten(zoals
Koningsdag of meesters- & juffendag) kan
aangeven. Mocht u de app nog niet

Vanuit de GMR
Dinsdagavond 4 juni heeft de GMR een
vergadering gehouden in de Veldhuizerschool. Met elkaar is er gesproken over de
eventuele samenwerking met de Drieslag in
Barneveld. Als het zover komt wat is de rol van
de GMR dan in dit geheel. Met elkaar hebben
we de wens uitgesproken om hier meer
kennis over te krijgen en er wordt gezocht
naar de juiste scholing, zodat onze vragen
beantwoord worden en de juiste kennis
aanwezig is.
Verder zijn er een aantal documenten
besproken. De documenten concept
jaarrekening en meerjarenbegroting waren
nu ter informatie. Bij de volgende
documenten was instemmingsrecht van de
personeelsgeleding van de GMR nodig:
- Bestuursformatieplan
- Stagebeleid

- Professionaliseringsbeleid
- Beleid nieuwe medewerkers
- Werkverdelingsbeleid
- Mobiliteitsbeleid
- Verzuimbeleid
- Werving- en selectiebeleid
- Beleid functiewaardering/functiebouwwerk
- Vervangingsbeleid
Met bijna alle documenten is ingestemd
behalve met de documenten: mobiliteitsbeleid, verzuimbeleid en vervangingsbeleid.
In deze documenten zitten voor ons nog wat
onduidelijkheden, waardoor er nog navraag
bij het bestuur moet worden gedaan.
Het is waardevol om als ouders en personeel
van de verschillende scholen met elkaar na te
denken over het beleid van onze vereniging.
We kijken dan ook terug op een goede
vergadering.
Nieuwe overblijfouders gezocht
Blijft uw kind wel eens over?
Heeft u er wel eens over nagedacht om mee
te draaien in het overblijfteam?
We zijn nog op zoek naar ouders die zich
2x of meer willen inzetten voor het overblijven.
We hebben in het rooster nog open staan:
Maandag 4x op groep 1/2; 2x op groep 5/6
Dinsdag 2x op groep 4
U kunt eventueel ook invaller worden!

Overblijffeest donderdag 4 juli 2019
De broodtrommels en drinkbekers mogen
deze dag thuisblijven.
De overblijfouders verzorgen op deze dag een
feestelijke lunch!
En er zullen verschillende activiteiten worden
aangeboden.
Ieder kind dat dit jaar is overgebleven is
welkom op het overblijffeest.
Meld uw kind vast aan!
Hartelijke groet Gerda Zijlstra
(overblijfcoördinator)
overblijven@veldhuizerschool.nl

Agenda
Wijziging: de Sing-Out wordt verplaatst naar
woensdag 10 juli!!! We combineren dat met
het afscheid van collega’s die vertrekken. U
ontvangt binnenkort een uitnodiging met de
exacte gegevens.
Maandag 17 juni luizencontrole
Dinsdag 18 juni Schoolreisje groep 1 t/m 6
Dinsdag 18 juni Outdoordag groep 7

Woensdag 19 juni Gebedskring
Vrijdag 21 juni Schoolreis groep 8b
Vrijdag 21 juni Swim2play groep 1b
Woensdag 26 juni Bedankavond voor alle
ouders
Vrijdag 28 juni Studiedag team; alle kinderen
vrij
Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op D.V.
vrijdag 28 juni.
We wensen u allen gezegende Pinsterdagen
en een goede vakantie toe!
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

