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Geboren
We feliciteren onze collega juf Agnes Baädilla
en haar man met de geboorte van hun
dochter Noëlla. Zelf schrijven ze daarover:
“Onze dochter Noëlla Chananja Anna Baädilla
is op 13 augustus 00.12 uur ter wereld gekomen! Ze woog 3270 gram en is 48 cm.
We maken het alle drie ontzettend goed! En
we genieten met volle teugen van dit nieuwe
leven. “

door God en mogen ook de kracht van onze
gebeden ervaren.

Zorgen en verdriet
In de eerste week van de vakantie werden we
opgeschrikt door het ernstige motorongeluk
dat Willem van de Molen (Het Carré 29, 6719
DH) overkwam. De schrik was groot en de
ernst van het ongeval drong snel bij een ieder
door. Uiteindelijk ontwaakte Willem uit zijn
coma en wonderwel is hij al thuis. Wij danken
God voor Zijn bewarende Hand en het
wonderbaarlijk herstel.
Op het geboortekaartje loven zij onze
Hemelse Vader die haar zo wonderlijk heeft
gemaakt. Wij stemmen graag in met die
woorden en wensen hen veel zegen en
vreugde met elkaar.

In de vakantie werd ook bekend dat Erik Nap
(Blijdestein 6, 6714 DJ) een ingrijpende
operatie zal moeten ondergaan. Een
kwaadaardige tumor moet uit de hersenen
verwijderd worden. Vrijdag 6 september staat
de operatie gepland. Ze weten zich gedragen

Personeel
Met de start van het nieuwe schooljaar
mogen we met dankbaarheid constateren dat
alle klassen weer een juf en/of meester
hebben. In de vakantie hebben we in de
media veel gehoord, gelezen en gezien over
de grote problemen die er zijn binnen het
onderwijs. Bij de start komen veel scholen
leerkrachten te kort en weten niet hoe ze de
problemen moeten oplossen.
Ook ons personeelsbestand is aan verandering onderhevig. We hebben afscheid
genomen van leerkrachten en verwelkomen
nieuwe collega’s. In deze Nieuwsbrief stellen
zij zich aan u voor.
Zelf (Chris van den Heuvel) ga ik
langzamerhand afbouwen. Ik zal nog drie
dagen werken en op de woensdag en vrijdag
afwezig zijn. Op die dagen verleen ik
mantelzorg aan één van onze kleinzonen en
zal wat meer werk aan het kerkenwerk
kunnen besteden.

Meester Wim van Aggelen zal meer
directietaken gaan overnemen en is ook
aanspreekpunt waar nodig.

We wensen allen een hele mooie tijd toe op
de Veldhuizerschool.

Welkom nieuwe kinderen
Ook nu heten we een aantal nieuwe
leerlingen van harte welkom. Altijd weer een
spannend gebeuren voor kinderen en ouders
als de schoolloopbaan gaat beginnen. We
verwelkomen:
Groep 1a
Ruben Hagendijk
Jonas Kromhout
Jonathan van Noort
Sophie van Ravenshorst
Celynn van Steenbergen

Groep 1b
Sarah van den Andel
Annelisa van den Brink
Emy van den Brink
Lars de Bruin
Elisah Bulsink
Niels de Kat
Lizzy van Keulen
Linde Kool
Rozemarijn Krijgsman
Manuel van der Molen
Wouter van Roekel

Welkom nieuwe collega’s
De nieuwe “vrijdagjuf” voor groep 8; dat ben
ik.
Leuk dat ik me even mag voorstellen in de
nieuwsbrief. Mijn naam is Tjitske van
Eckeveld. In het dagelijks leven mag ik voor
onze zes kinderen zorgen. Dat doe ik met veel
liefde. Daarbij heb ik de afgelopen jaren met
regelmaat lesgegeven in de bovenbouw. Dat
doe ik ook heel graag. Ik houd van lezen,
samen musiceren, cappuccino drinken en van
pubers. Ik kijk er naar uit om les te geven aan
de achtstegroepers van de Veldhuizerschool.

Mijn naam is Trijnie van Leeuwen.
Opgegroeid in de omgeving van Zwolle en
sinds ons trouwen wonend in Ede. Ik ben
getrouwd met Arie en moeder van
drie kinderen, waarvan de oudste twee op de
Veldhuizerschool zitten. De afgelopen zeven
jaar heb ik in het voortgezet onderwijs
gewerkt. Ik kijk ernaar uit om weer als
leerkracht aan de slag te gaan. Op woensdag,
donderdag en vrijdag ben ik te vinden in groep
5a. Op vrije momenten geniet ik van het lezen
van een goed boek, het maken van legpuzzels
en zwemmen. Ik zie uit naar een mooie en
leerzame tijd met de kinderen en goede
contacten met u als ouders.

Even voorstellen… Eén van de jufs van groep 3
is nieuw. Mijn naam is Marian Pors. Ik ben
getrouwd met Dick. We zijn gezegend met
een gezin van vier prachtige kinderen, drie
geweldige schoonkinderen en twee lieve
kleinzoons. Onze jongste zoon woont nog
gezellig thuis. We zijn belijdend lid van de CGK
in Ede.

Sinds een aantal jaar wonen we in (de
omgeving van) Ede. Het afgelopen jaar ben ik
juf in groep 3 op de Paasbergschool geweest.
En nu mag ik dat op de Veldhuizerschool zijn.
Ik geniet enorm van het bezig zijn van en met
kinderen, van hen observeren en stimuleren
in hun ontwikkeling.
Daarbij is het een bijzonder mooie taak om de
kinderen te vertellen over God, wie Hij is en
wat Hij doet, en hoe we Hem kunnen
liefhebben.
Ik heb heel veel zin om te beginnen en ben
benieuwd wat de toekomst ons gaat brengen.

Paasberg en de Koepelschool. En nu kom ik op
de Veldhuizerschool in groep 2. Ik kijk er naar
uit om hier aan de slag te gaan!

Even voorstellen. Mijn naam is Marriët
Schouls. In het nieuwe schooljaar hoop ik op
maandag t/m woensdag te gaan werken in
groep 1a. Al een aantal jaar werk ik, met veel
liefde en plezier, met kleuters. Het is prachtig
om te zien hoe de kinderen groeien en leren
door spel(en). Het is dan ook een uitdaging
om steeds weer een zo uitdagend mogelijke
leeromgeving voor en met hen te creëren. Ik
ben 29 jaar oud en woon samen met mijn man
Mijn naam is Henriette Steenbergen. Ik ben
getrouwd met Thomas en samen zijn we de
trotse ouders van een bijna 2-jarig meisje,
Sofie. Samen zijn we lid in de
Kleopasgemeente,
waarin
we
actief
meeleven. Naast het lesgeven en moeder zijn,
ben ik in mijn vrije tijd graag aan het
schilderen, dwarsfluiten of lezen. De
afgelopen jaren heb ik op verschillende
scholen in Ede gewerkt; waaronder de

in Ede. We hebben twee kinderen, een meisje
(5 jaar) en een jongentje (1 jaar). Samen
vinden we het heerlijk om de omgeving te
verkennen. Lopend of op de fiets komen we
steeds weer mooie en leuke plekjes tegen om
te spelen of te wandelen. Als er nog tijd over
is dan geniet ik van een mooi boek of probeer
ik een nieuw recept uit😊
Contact met school
U
kunt
onze
school
bereiken
via
telefoonnummer 615269 of via de mail:
info@vhsede.nl
Een goed contact met u als ouders stellen wij op
prijs. Mocht u iets willen vragen of meedelen
aan de leerkracht dan kunt u na schooltijd
telefonisch contact met hen opnemen. Of u
stuurt een berichtje via de mail (zie
Ouderportaal).
U kunt ook gerust even binnenlopen na
schooltijd. Als dat niet gelegen komt, maken we
een afspraak met u voor een ander moment.
Voor schooltijd is dat geen geschikt moment,
omdat de leerkrachten dan aandacht aan de
klas moeten geven.
Ziekmelden
Als uw kind ziek is, kunt u dit doorgeven via onze
website. Op de homepage is een formulier te
vinden waarmee u de ziekmelding kunt
doorgeven.
Deze ziekmeldingen komen binnen bij juf
Branda Loonstra. Zij zorgt ervoor dat de
leerkrachten op de hoogte worden gebracht.

Ook telefonisch kunt u een ziekmelding
doorgeven. Graag voor 8.25 uur daar we anders
zelf moeten gaan bellen.

met lessen over licht en geluid, magnetisme,
scheikunde, en optische illusies.

Samen fruit eten
Op de dagen met een D nemen we fruit mee!
Ook dit schooljaar vragen we u om op dinsdag
en donderdag uw kind fruit mee te geven voor
de ochtendpauze. Voor de andere dagen is het
natuurlijk ook raadzaam om iets gezonds mee te
geven en is het niet de bedoeling dat kinderen
koek of chips nuttigen.

Mad Science
Het is bijna zo ver: Een gekke professor van
Mad Science komt binnenkort een
spectaculaire science show geven op school!

Na deze leuke & leerzame sensatie ( 10
september) kunnen de leerlingen van groep 3
t/m 8 zich inschrijven voor onze naschoolse
wetenschap en techniekcursus.
Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke
Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus
staat elke week een ander thema centraal,

Wegafsluitingen
Komende maandag start de gemeente met
het onderhoud aan de Molenstraat. Deze zal
in haar geheel afgesloten zijn en met de auto
kan de Slijpkruikweg niet bereikt kunnen
worden.
Het is verstandig om vanuit Lunteren en
vanuit Kernhem via het grote kruispunt
(Otterlo/Arnhem) te rijden en langs de
parkeerplaats Bunschoterplein te rijden. Als
bijlage treft u twee brieven die namens de
gemeente zijn uitgegeven en informatie
geven omtrent de werkzaamheden.
Website
Komende week zal op de website de
jaarkalender geplaatst worden en de
schoolgids voor het jaar 2019-2020.

Agenda
- Vrijdag 30 augustus Nieuwsbrief 1
- Maandag 2 september start schooljaar 2019-2020
- Dinsdag 3 september open inloop tot
08.50 uur
- Maandag 9 september Luizencontrole
- Maandag 9 september MR vergadering
- Dinsdag 10 september Mad Science
show
- Dindsdagavond 10 september 19.00
uur informatieavond groepen 3 en 4
- Dinsdagavond 10 september 20.00
uur informatieavond groep 8
- Donderdagavond 12 september
informatieavond groep 1
- Vrijdag 13 september jaaropening op
het plein 8.30 uur

Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op D.V.
vrijdag 13 september.
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

