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Jaaropening
Vanochtend mochten we met elkaar het jaar
openen. We hebben gezongen voor God en
hebben met elkaar om Zijn zegen gebeden.
Ondanks de regen was het fijn dat er zoveel ouders
aanwezig waren!

Geboren
Op 15 augustus werden Thomas en Willy de Jong
(Slunterweg 16, 6712 BV) verblijd met de geboorte
van hun zoontje Thomas Michaël. De roepnaam is
Lucas hij is het broertje van Jordy en Guido.
Wij feliciteren hen natuurlijk van harte met dit
wonder. Drie Bijbelse namen mag hun jongste telg
dragen. “Wie is als God…”
is dan geen vraag, maar een
belijdenis. Dat voor Lucas
die naam waarheid mag
worden in zijn leven.

Zorgen
In de vorige Nieuwsbrief maakten we melding van
de operatie van Erik Nap. Deze is inmiddels achter
de rug. Het laatste bericht geef ik u graag door:
“Na de operatie van afgelopen vrijdag gaf de
neurochirurg aan dat de tumor zoveel mogelijk
weggehaald is. De klomp cellen is weg. Bij de MRI
scan van zondagmiddag konden ze zien dat deze
inderdaad helemaal weg is.
Daarnaast zitten nog vertakkingen, dit wordt deze
week besproken met een neuroloog, neurochirurg
en oncoloog en woensdag 18 september krijgen ze
de uitslag van deze bespreking en het
vervolgtraject.
Dit zal waarschijnlijk bestaan uit een serie
bestralingen en een daarop volgende chemokuur.
Zondagmiddag mocht Erik thuiskomen, weliswaar
met restricties wat betreft rust en kalmte, maar
deze houden ze thuis goed in de gaten.
Voor nu geldt; Eben Haëzer, tot zover heeft de
Heere geholpen!
En onder Zijn leiding mag ook het volgende traject
gegaan worden.
Janneke en Erik zijn enorm dankbaar voor alles en
ook al het medeleven die ze van mensen krijgen,
dit voelt als een warme deken en doet ze erg goed.
De komende tijd zal Erik nog aan moeten sterken
zowel lichamelijk als mentaal.

Vanuit hen een hartelijke groet en bedankt voor
het medeleven, berichten en gebeden! Soli Deo
Gloria!
Of zoals dochter Elize van 6 jaar op een
whiteboard schreef: "Maar de Heer zal uitkomst
geven.”
Even voorstellen
Hallo! Ik ben Joëlle Poukens, 20 jaar en mag dit
jaar stage komen lopen op deze basisschool! Dit
jaar is mijn 2e jaar pabo op de Christelijke
Hogeschool Ede (CHE). Van kinds af aan wilde ik al
juf worden. Dat ik nu de pabo mag doen voelt
daarom een beetje als een droom die uitkomt.
Mijn moeder is juf, mijn oom meester en mijn opa
was meester dus het zit wel in de familie. Ik ben
opgegroeid in Limburg. Mijn gezin bestaat uit
mijn ouders en mijn twee zusjes van 18, die een
tweeling zijn. Een echt meidengezin dus! Omdat
Limburg een aardig eindje reizen is vanaf hier,
woon ik in Ede op kamers. Ik woon in een leuk
studentenhuis met nog vier andere christelijke
meiden. Hobby’s die ik heb zijn: Spelletjes spelen,
zingen, lezen, dansen, kletsen en mountainbiken.
Verder ben ik lid bij de christelijke
studentenvereniging Navigators, waar ik dit jaar
kringleider ben.

Het eerste halfjaar mag ik
stagelopen in groep 3, waar ik
daarna terecht kom weet ik
nog niet.
Ik heb er zin in!

Hallo allemaal, mijn naam is Leendert Peters en ik
loop dit jaar stage in groep 6.
Ik ben 17 jaar en ik kom uit Ederveen.
Ik zit op school op het Hoornbeeck College in
Amersfoort en ik hoop tot begin februari hier op
school stage te lopen.
Ik ben elke week van
dinsdag tot vrijdag aanwezig
en op maandag zit ik zelf op
school.
Ik hoop dat we een leuke
tijd gaan hebben op school
en vooral dat ik er veel van
leer.
Leesconsulent Miriam Ophof
‘Sorry dat ik dit boek zo laat terugbreng, maar
het wilde me maar niet loslaten’.
Deze uitspraak is van Loesje, zij houdt van
(bibliotheek)boeken. En deze uitspraak is voor mij
een uitdaging! Ik ben Miriam Ophof en ik kom
vanuit Cultura als Leesconsulent op de
Veldhuizerschool.
Als leesconsulent denk ik met de leerkrachten mee
over leesbevordering op deze school. Hoe krijg je
kinderen aan het lezen, wat vinden kinderen van
lezen, wat zijn de favoriete boeken en
onderwerpen? Ook bedenk en doe ik allerlei leuke

activiteiten rondom lezen en boeken. Zo kan ik
komen voorlezen, in de onderbouw, met een
vertelkastje. En ik zoek in de bibliotheek
boekenpakketten bij elkaar met boeken voor in de
klas.
De bibliotheek en het (voor)lezen is er met de
paplepel ingegoten. Vroeger vond je mij vaak in
de bibliotheek. Lekker rondneuzen tussen alle
boeken, de pareltjes zoeken. Nu vind ik vooral de
kinderboeken prachtig om te zoeken én voor te
lezen. Verder is de lees- en bibliotheekwereld
helemaal nieuw voor mij, ik kom uit de
sportwereld. Leuke nieuwe uitdaging die ik met
beide handen aangrijp. Komend schooljaar ga ik
vol enthousiasme aan de slag voor jullie. Jullie
kunnen met vragen rondom boeken altijd bij mij
terecht! (mophof@cultura-ede.nl)
Boekentafel
Tijdens de luistergesprekken zal er in de hal ook
weer een boekentafel staan met allerlei
interessante boeken vanuit de bibliotheek. Onze
leesconsulente zal op deze avond aanwezig zijn. U
kunt bij haar terecht met allerlei vragen over het
belang van lezen en het gebruik van boeken. Ga
vooral even een kijkje nemen bij de boekentafel!
Openingsfeest
Op vrijdag 20 september vieren we weer het
openingsfeest. Het ‘Veldhuizerschool
Foodfestival’. Iedereen (ouders/verzorgers,
leerlingen en broertjes en zusjes) is van harte
welkom van 17.00-19-00 uur op het schoolplein.
Onder het genot van heerlijk eten en drinken
organiseert de ouderraad een gezellig samenzijn
voor jong en oud. Terugblikken op de vakantie,
vooruitblikken op het schooljaar, kortom er is
altijd wat te bepraten.

Activiteit
Er is een Rad van Avontuur! Dit rad gaat zorgen
voor de nodige spanning en natuurlijk veel
gezelligheid. Er zijn leuke prijzen te winnen.
Kaartjes hiervoor kunnen tijdens het
openingsfeest gekocht worden voor €0,50 per
kaartje aan de tafel waar ook de munten gekocht
kunnen worden.
Munten
Voor het eten, drinken en ijs kunt u vooraf
muntjes kopen. Ook tijdens het feest zelf is er nog
gelegenheid om muntjes te kopen.
Om u een beeld te geven van de kosten:
Geel muntje - drinken, ijs en rad van avontuur =
€0,50 Blauw muntje - voor het eten = €1,00
Voor het eten heeft u 2 of 3 muntjes nodig per
gerecht. Benieuwd waar de maag mee gevuld kan
worden? Kijk dan op de posters in de school!
Vooraf kunt u op de volgende momenten muntjes
kopen bij de picknicktafel op het grote plein:
donderdag 19 september om 8.30 uur en 15.30
uur en vrijdag 20 september om 8.30 uur en
12.00 uur.
Mocht u nog rode muntjes thuis hebben liggen
van voorgaande jaren kunt u deze inwisselen voor
2 blauwe muntjes. De rode muntjes worden niet
geaccepteerd voor het eten.
Alle opbrengsten van het openingsfeest komen
ten goede aan de ouderraadskas. Hiermee
worden gedurende het schooljaar verschillende
activiteiten bekostigd zoals bijv. het schoolreisje.
Om alles in goede banen te leiden zoeken we
hulp voor het klaarzetten van tafels en stoelen

vanaf 15.30 uur en na afloop voor het weer
opruimen van alle spullen.
Ook komen er diverse ‘Green eggs’ en een
pizzaoven waarbij we nog hulp nodig hebben.
Wilt u helpen? Meld u dan aan via het mailadres
or-vhs@veldhuizerschool.nl
Mochten er allergieën zijn(dit geldt voor
ouders/verzorgers, leerlingen en broertjes en
zusjes),bijvoorbeeld glutenallergie, dan kunt u dit
doorgeven via info@henkvankeulen.nl. Graag
doorgeven voor donderdag 19 september 16.00.
Hij zal hier rekening mee houden, zodat er voor
iedereen wat lekkers is.
We hopen als ouderraad op een gezellig
openingsfeest en zien jullie graag op vrijdag 20
september!

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.
Zending
De komende periode (tot de kerstvakantie) is het
zendingsgeld bedoeld voor de stichting ‘Kom over
en help’. Deze stichting is ontstaan in de tijd van
het IJzeren Gordijn en heeft daarom een sterke
band met christenen en kerken die nog steeds
lijden onder de gevolgen van het communisme. De
landen waarin gewerkt wordt zijn o.a. Albanië,
Moldavië, Oekraïne, Armenië, Georgië en
Oezbekistan.
'Kom over en help’ richt zich in de eerste plaats op
kwetsbare kinderen en gezinnen. Ze werkt samen
met de plaatselijke kerken en christelijke
hulporganisaties aan een veilige leefomgeving,
onderwijs, werkgelegenheid en dagelijkse
levensbehoeften in de vorm van noodhulp,
winterhulp, gaarkeukens en ondersteuning van
arme gezinnen.
De winter is in deze
landen lang en koud. Veel
kwetsbare mensen, zoals
kinderen
en
oude
mensen, hebben hulp
nodig. We kunnen het ons
bijna niet voorstellen
maar er zijn echt mensen

die in de winter geen brandstof hebben om hun
huis warm te houden en die afhankelijk zijn van
gaarkeukens om hun kinderen te eten te geven. De
komende maanden proberen we met elkaar
zoveel mogelijk geld op te halen om deze mensen
te helpen. Helpt u mee?
Ter herinnering: zendingsbonnen kunt u kopen bij
juf Branda Loonstra. Contant geld is natuurlijk
altijd goed. Een vriendelijk verzoek om geen
collectebonnen van de plaatselijke kerken mee te
geven, hier kunnen wij niet veel mee.
Luistergesprekken
Op dinsdagavond 24 september,
woensdagmiddag 25 september en
donderdagavond 26 september zullen de
luistergesprekken plaatsvinden.
Dit schooljaar hoeft u niet van tevoren al vragen
in te vullen. U kunt zich al wel voorbereiden. De
leerkracht zullen u deze twee vragen stellen:
Welke drie kernwoorden omschrijven uw
kind het beste?
Hoe heeft uw kind de eerste
schoolweken beleefd?
U zult dit schooljaar via Parro een uitnodiging
krijgen om u in te schrijven voor een gesprek met
de leerkracht van uw kind(eren).
Voor elk kind kunt u een datum en tijdstip uit
kiezen. Let erop dat als u een tijdstip heeft
gekozen, u nog op "opslaan" (rechtsboven) moet
klikken! En vergeet niet om de datum in uw eigen
agenda te noteren. U kunt ook in de app het
tijdstip terug vinden.
Het is mogelijk om bij opgave een notitie plaatsen
die alleen de leerkracht in kan zien.

Ouders met meerdere kinderen krijgen de
uitnodiging eerder toegezonden. De reden is dat
er dan aaneengesloten tijdstippen te reserveren
zijn. De inschrijving voor hen opent op vrijdag 13
september om 20:00 uur. Alle ouders mogen zich
inschrijven vanaf maandag 16 september om
20:00 uur. Er wordt een herinnering verzonden
op woensdag 18 september om 20:00 uur. Op
vrijdag 21 september om 12:30 uur sluit de
inschrijving.

Misschien handig om te weten: Wie het eerst
komt, wie het eerst maalt. Hoe eerder je je
inschrijft, hoe meer keuze er mogelijk is.
Zorg dat er tien minuten pauze zit tussen
gesprekken als u meer dan een kind op school
heeft zitten.
De gespreksplanner wordt deze keer 's avonds
opengezet om alle ouders de kans te geven een
geschikt tijdstip uit te kiezen.

Bij vragen kunt u in eerste instantie terecht bij de
leerkracht. Komt u er echter niet uit, dan kan ik u
wellicht verder helpen. U kunt mij mailen op
bloonstra@veldhuizerschool.nl.
Parro
Zoals u heeft kunnen lezen zullen de gesprekken
gepland worden via Parro.
Ook vragen wij u om uw privacy voorkeuren door
te geven via Parro. Dit kunt u doen door in uw
Parro app te klikken op ‘instellingen’, vervolgens
klikt u op ‘Privacy-voorkeuren’. Hier kunt u
aangeven op welke plekken wij foto’s mogen
plaatsen van uw kind(eren). Parro is alleen
zichtbaar voor de klas. De andere keuzes zijn ook
zichtbaar voor externen.
Gebedskring
“Bid onophoudelijk, dankt God in alles.”
Ook in het nieuwe schooljaar mag het gebed niet
ontbreken. We zijn dankbaar dat we als ouders dit
voor de school mogen doen.
Ongeveer 1 keer per maand komen wij samen om
in afhankelijkheid van God te bidden en te danken
voor alles wat er speelt binnen de VHS. Bid jij mee
met ons? Welkom op woensdag 18 september in
het kantoor van Chris.
Vele aspecten van het leven worden aan Hem
voorgelegd. Eén van de onderdelen van ons gebed
wordt verwoord in het (enigszins aangepaste)
gedicht van Grace
” God,
Vergeef ons
dat we zo vaak vergeten
dat onze kinderen Uw kinderen zijn.
We willen alles voor hen in orde maken
en zorgen dat ze gelukkig worden.
We zouden de leegtes in hun leven willen vullen

en de hindernissen willen wegnemen.
We zouden pijn willen lijden in hun plaats.
Help ons om erop te vertrouwen
dat U alles voor hen in orde maakt,
en ze geluk zult geven.
U vult de leegtes in hun leven
en helpt ze over de hindernissen heen.
U hebt in hun plaats geleden.
Laat ons biddende ouders zijn die op U
vertrouwen.”

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, etc. Ook
benadert de klassenouder andere ouders van de
groep als er assistentie nodig is. Heeft u nog
vragen over de taken van de klassenouder? Stel ze
gerust aan de leerkracht van uw kind!
We vinden het fijn als er voor iedere groep twee
klassenouders beschikbaar zijn. Wilt u er
nog eens over nadenken of deze taak bij u past?
Vraag gerust eens een ervaren klassenouder naar
informatie. Opgeven kan bij Wim van Aggelen
(wvaggelen@veldhuizerschool.nl)

Luizenouders gezocht!
Wij zoeken ouders, die ons team komen
versterken bij de luizencontroles.
Na elke vakantie vinden deze controles op
maandag om half 9 plaats.
Heeft u interesse, dan kunt u mailen naar
aslingerland@veldhuizerschool.nl

Overblijven
Steeds meer kinderen blijven in de onderbouw
over op school.
Daarom zoeken we met Spoed nieuwe ouders.
Voor de Dinsdag voor Groep 2 en 4.
Neem contact op met de overblijf coördinator als
u het team wilt komen versterken of meer
informatie wilt.

Website
Inmiddels zijn op de website de jaarkalender, het
psalmenrooster en de schoolgids voor het jaar
2019-2020 geplaatst. Deze zijn te vinden onder het
kopje Informatie.
Swim2play
Dit schooljaar doen we als school weer mee met
het Swim2Play-project. Iedere groep mag 5
weken achter elkaar komen zwemmen in
Zwembad de Peppel. De kinderen leren in de
praktijk vaardigheden die nodig zijn om zich veilig
te voelen en om veilig te blijven aan de
waterkant. Ze leren hoe ze mee kunnen komen in
een zwembad en om met veel plezier mee te
kunnen doen aan allerlei watersporten. Alles
binnen Swim2Play draait om het ‘doen’.
Het zwembad en de lessen zijn zo ingericht dat
alle kinderen op hun eigen niveau mee kunnen
doen en worden uitgedaagd om te leren.
U zult er van de leerkracht van uw kind(eren) vast
nog meer over horen.
Op de website van Zwembad de Peppel kunt u
nog meer lezen over Swim2Play:
https://www.zwembadede.nl/activiteiten/swim2
play/

Agenda
Maandag 16 sept. lessen over Market
Garden groep 7 en 8
Dinsdag 17 sept. Dode Hoek project
groep 8
Woensdag 18 sept. Gebedskring
Donderdag 19 sept. Swim2Play groep 3a
Vrijdag 20 sept. Swim2play groep 2b
Vrijdag 20 sept. openingsfeest
Dinsdagavond 24 sept. Luistergesprekken
gesprekken
Donderdagavond 26 sept. Luistergesprekken

Overblijfabonnement
Tot eind september kunt u nog
jaarabonnementen kopen voor uw kinderen.
Daarna kunt u alleen nog halfjaar abonnementen
Aanschaffen.
Heeft u vragen?
Dan kunt u mij mailen:
overblijven@veldhuizerschool.nl
Hartelijke Groet
Gerda Zijlstra
(overblijfcoördinator)
Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag
27 september.
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

