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Afscheid
Zoals u weet nemen we aan het eind van het
schooljaar afscheid van juf Bethlehem, juf Ter
Keurs en juf Slootweg.
Op woensdag 10 juli willen we hier aandacht aan
besteden. De kinderen van groep 1 en 2 hebben
deze ochtend een feestprogramma om de juffen in
het zonnetje te zetten. (Deze groepen ontvangen
hier binnenkort een mail over). De ochtend sluiten
we om 11.30 uur af met de sing-out en daarna een
afscheidsreceptie. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u hiervoor een aparte uitnodiging. We
hopen dat u komt!
Beste ouders
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen
neem ik binnenkort afscheid van school. Voor
sommige ouders ben ik misschien ‘onbekend’
omdat ik al een tijd in de ziektewet zit. Vanaf 2002
ben ik verbonden aan de Veldhuizerschool, eerst
fulltime, later parttime. Ik heb er een heel goede
tijd gehad. Ik houd van kinderen en vind het heel
mooi om met hen op te trekken. Het lesgeven heb
ik met veel vreugde gedaan!
Arjan en ik hebben 5 prachtige kinderen gekregen.
Onze jongste, Rachel, is nu ruim anderhalf jaar. Na
haar geboorte leek ze gezond te zijn, maar al snel
kwamen er zorgen. En nog steeds zijn er grote
zorgen. Rachel is een meisje dat zeer ernstig

meervoudig gehandicapt is. Omdat de zorg te
intensief is, verblijft zij een deel van de week in
Kinderhospice Binnenveld. Dit was een moeilijke
beslissing. Als ze niet thuis is missen we haar. We
houden met z’n allen intens veel van Rachel! Ze
hoort helemaal bij ons gezin.
De laatste tijd gaat het met mij persoonlijk weer
wat beter. De energie die ik weer krijg wil ik graag
aan mijn gezin besteden. Vandaar dat ik besloten
heb om ontslag te nemen.
Ik wil u hartelijk bedanken voor alle contacten die
er waren en ook voor het meeleven. Ik vind het erg
bijzonder hoe er telkens door de gebedskring voor
ons gezin gebeden werd.
Een hartelijke groet, Hanneke Slootweg
Schoolreisje groep 3 en 4
Op dinsdag 18 juni vertrok de bus met kinderen uit
groep 3 en 4 naar Burgers’ zoo. De sfeer in de bus
zat er gelijk al goed in: er werd gezongen en
gekletst!

In Burgers’ zoo hebben we genoten van de
prachtige dieren. Wat zijn er veel verschillende
vissen. In de Ocean konden we ze in alle kleuren en
maten zien. Op Safari hebben we giraffe, zebra’s
en neushoorns bekeken en in de Jungle konden we
via sluippaadjes allerlei dieren ontdekken. In de
loop van de middag kwamen steeds meer groepjes
naar de speeltuin en hebben de kinderen heerlijk
gespeeld. Op de website staan heel wat foto’s van
deze gezellige dag!
Waterfeest
Afgelopen dinsdag was het voor de groepen 3 en 4
tijd voor waterpret! Een heerlijke verkoeling na
een warme dag werken in de klas. Op korte termijn
waren er nog veel ouders die een handje wilden
helpen bij het organiseren van het feest. Hartelijk
bedankt daarvoor!

Bosdag groep 7
Op donderdag 18 juni heeft groep 7 zich prima
vermaakt in het bos. Onder het genot van de een
lekker zonnetje bouwden de kinderen schitterende hutten. Het is verbazingwekkend hoe je zonder
gereedschappen en andere hulpmiddelen prima
bouwsels kunt maken. Al met al een geslaagde
dag! Alhoewel het tegenwoordig wel eindigt in een
tekeninspectie.

Wat een superdag!

Zwemmen groepen 8
Na al die berichten over tropenroosters en allerlei
ideeën om de warmte te lijf te gaan konden we het
natuurlijk niet laten om ook wat te doen. We
kwam op het idee om naar het zwembad te gaan.
Afgelopen vrijdag hebben we heerlijk gezwommen
in de Vrije Slag. Het was fantastisch weer en het
was erg gezellig met elkaar!

Schoolreisje groep 8b
Door het missen van een schoolreisje van een
eerder schooljaar mocht groep 8b nog een
schoolreisje uitkiezen. Na lang wikken en wegen
hebben ze de keuze gemaakt voor Duinrell. 21 Juni
was het dan zover! We hebben een schitterende
dag gehad met super mooi weer. Eerst hebben we
ons 2 uur in het Tikibad uitgeleefd en daarna zijn
we de rest van het park ingegaan. We zijn in
spannende achtbanen geweest, snelle glijbanen
en van de rodelbaan. Op de terugweg kwamen we
nog even in de file, maar dat mocht de pret niet
drukken. Er werd gezongen, gekletst, enzovoort.

Na afloop konden we onder het genot van een
hapje en drankje nog napraten en nagenieten van
hetgeen we gezien en gehoord hadden.
Maar ook de terugblik op het afgelopen jaar
stemde ons tot dankbaarheid.

Bedankavond
Afgelopen woensdagavond hebben we als ouders
willen bedanken voor uw betrokkenheid en inzet.
Onze creatieve collega’s gaven opnieuw een
prachtige voorstelling. De afwisseling tussen
liedjes, sketches en goocheltrucs deed de
aanwezigen boeien tot het laatste moment.
Schoonmaakavond
Het einde van het schooljaar 2018/2019 komt
dichterbij. Hoog tijd om te denken aan de
schoolschoonmaak!
Op D.V. woensdagavond 3 juli is de schoolschoonmaakavond!
Dit is een lang woord voor een gezellige
poetsavond met ouders en leerkrachten. In allerlei

groepen worden materialen en speelgoed
schoongemaakt.
Dat is een heel werk, maar u weet dat vele handen
licht werk maken!
Mogen wij een beroep op u doen?
In het bijzonder denken we aan de ouders, die dit
schooljaar niet hebben geholpen tijdens de
schoonmaakavond in januari.
WIJ HEBBEN UW HULP DRINGEND NODIG!
Ook de verkleedkleren, de poppenkleren en de
verfschorten hebben een wasbeurt nodig!
Per groep hebben we ongeveer één of twee
ouders nodig die willen wassen. Dat is genoeg.
DOET U MEE?
U kunt zich opgeven via de mail:
lvdberg@veldhuizerschool.nl
U kunt ook uw naam schrijven op de lijst die bij het
lokaal van uw kind hangt.
Vanaf 18.30 uur bent u die avond welkom op
school.
Neemt u zelf een waterkoker, een emmer, een
vergiet en doeken mee? Kunt u niet komen op 3
juli, dan is dat geen enkel probleem. We vinden het
fijn als u dan thuis speelgoed schoonmaakt.
We hebben nl. geen ruimte genoeg om al het
speelgoed op school schoon te maken.
Op woensdagochtend 3 juli kunt u bij de groep
van uw kind een zak/doos materialen ophalen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet, namens alle juffen van
groep 1, 2 en 3

Gebedskring VHS
Dit schooljaar komen we de laatste keer als
gebedsgroep bijeen op woensdag 10 juli.
Omdat het kantoor van Chris bezet is, is het deze
keer bij familie Prins thuis (Braamberg 20).
Vanaf 8.40 uur willen we zorgen en vreugden van
kinderen, ouders en school weer neerleggen bij
onze Hemelse Vader.
Deze keer bidden we speciaal voor de kinderen
uit groep 8 die na de zomervakantie onze school
verlaten…
U bent van harte uitgenodigd met ons mee te
bidden.

Vanuit het bestuur
Bestuur en Commissie van Toezicht
Op de Algemene Ledenvergadering van onze
vereniging op 28 mei jl. zijn er verkiezingen
geweest voor leden van het bestuur en van de
Commissie van Toezicht. De samenstelling van
beide organen is nu als volgt. Het bestuur wordt
gevormd door de zittende leden Pieter Plug
(voorzitter) en Vincent de Heer (lid en
penningmeester a.i.) en het nieuwe lid Bert
Mollema. Bert is ouder van kinderen op de
Koepelschool en leidinggevende in het VO.
Secretaris Bertine Looijen – Hazeleger was
aftredend en stelde zich niet herkiesbaar. De leden
van de Commissie van Toezicht zijn het zittende

lid Marieke van Sorge – Bosch en de nieuwe leden
Corné Kranenburg (ouder met kinderen op de
Koepelschool, werkzaam bij een bank) en Hilco van
Stuyvenberg (werkzaam op de PABO CHE en in het
verleden jarenlang leerkracht geweest op een van
onze scholen). De nieuwe leden vervullen de
vacatures die ontstaan zijn door het vertrek van
Arie Heijnk vorig jaar en het zich niet herkiesbaar
stellen van Gert Jan Veerman die aftredend was.
Wij zijn blij dat we in de vacatures hebben kunnen
voorzien. Het bestuur heeft formeel nog enkele
vacatures, maar die worden bewust (nog) niet
ingevuld vanwege het lopende onderzoek naar
mogelijke samenwerking met Stichting Hervormde
Scholen De Drieslag te Barneveld.
Directeur Koepelschool
Dit schooljaar is er ingezet op het samenvoegen
van de beide Koepelscholen tot een Koepelschool
met twee locaties en een eenhoofdige leiding.
Omdat de directeur van de Koepelschool Nieuwe
Maanderbuurtweg (Jantine Houkes) per 1 januari
uit dienst is gegaan en de directeur van de
Koepelschool Oranjelaan (Albert Strijker) de
directeursfunctie niet wilde invullen (vanwege de
gevraagde werktijdfactor van 0,8 – 1,0), ontstond
er een vacature. Deze vacature hebben we kunnen
invullen. Per 1 september 2019 is Alexander
Wieringa de full time directeur van de
Koepelschool. Albert Strijker blijft in dienst en zal
hem inwerken. Albert zal daarnaast een aantal
verenigingsbrede zaken oppakken zoals het
onderzoeken naar de mogelijkheden van het
vormen van Integrale Kindcentra op onze scholen
voor onze achterban, waarbij huisvesting een
belangrijk gegeven is.

Vanuit de GMR
Afgelopen week hebben we als GMR en bestuur bij
elkaar gezeten. Allereerst om terug te kijken naar
het afgelopen schooljaar . Wat is de voortgang
geweest voor wat betreft professionalisering van
de vereniging, maar ook om vooruit te kijken naar
wat het nieuwe schoolseizoen ons allemaal weer
gaat brengen. In de vergadering hebben we een
heel aantal documenten goedgekeurd en vast
gesteld voor de komende vijf jaar. Het afgelopen
schooljaar zijn er in onze vereniging grote stappen
gezet rondom de wet persoonsgegevens, om zo
aan alle eisen te voldoen die het ministerie van ons
eist. Verder hebben we gesproken over
digitalisering van de beleidsdocumenten en de
planning van volgend schooljaar omtrent zaken die
de MR, GMR en bestuur aangaan. De
ontwikkelingen rondom ‘De Drieslag’ zitten nog
altijd in een verkennende fase . Hieruit zal op korte
termijn een adviesrapport voortkomen. Zodra dit
rapport uitkomt zullen we u verder informeren

We hebben in het rooster nog open staan:

-

Op de dinsdag bij in groep 1/2
Op de donderdag bij 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.
Graag voor 1 juli opgeven via het overblijfportaal
d.m.v. Flexibel tegoed.
Heeft u kind een allergie? Neem dat contact met
mij op via de mail.

-

Woensdag 10 juli afscheid collega’s en
sing out!
Dinsdagmiddag 16 juli kijkje in de nieuwe
klas
Dinsdagavond musical groep 8 voor
belangstellenden
Woensdagmiddag 17 juli slotmiddag
groep 8
Woensdagavond 17 juli afscheid groep 8
Donderdag 18 juli continurooster tot
14.00 uur voor groep 1 t/m 7

Hartelijke groet Gerda Zijlstra
(overblijfcoördinator)
overblijven@veldhuizerschool.nl

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 over-blijven.

Agenda

Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op D.V.
donderdag 18 juli.

Wijziging: de Sing-Out wordt verplaatst naar
woensdag 10 juli!!! We combineren dat met het
afscheid van collega’s die vertrekken. Zie de
bijlage!

Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

-

Woensdag 3 juli schoonmaakavond
Donderdag 4 juli rapporten
DinsdagMIDDAG 9 juli groepen 1 vrij
Dinsdagmiddag 9 juli wenmiddag nieuwe
kleuters

