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Meeleven
In de afgelopen week is de vader van onze
voorzitter, Pieter Plug, overleden. Hoewel niet
onverwachts is het afscheid definitief en zorgt voor
een lege plaats. Gelukkig mogen zij zich gedragen
weten door de troost en zekerheid vanuit Gods
Woord.
We wensen onze voorzitter en zijn familie kracht
en vrede toe in deze week van rouw en voor de
komende periode wanneer het gemis gevoeld
wordt.
Even voorstellen
Hoi! Ik ben Anouk Borgers en ik ben 16 jaar oud.
Op dit moment zit ik in het eerste jaar van de pabo
op de Christelijke Hogeschool Ede. Zelf kom ik ook
uit Ede dus is het erg handig dat ik op de
Veldhuizerschool mag stage lopen. Ik heb
afgelopen week meegelopen in groep 2a en na de
herfstvakantie kom ik weer een week stage lopen
in groep 2a. Waar ik daarna terecht kom, weet ik
nog niet. Ik heb het hier erg naar mijn zin en ik
hoop dat ik nog veel mag leren!

Zorgen
In een vorige Nieuwsbrief hebben wij u
geïnformeerd over de situatie van Erik Nap.
Hieronder leest u een update van henzelf.
“We hebben een gesprek gehad met de
neurochirurg en daar kwam uit dat de tumor een
zogenaamde gliobastoom is, dit houdt in dat de
vertakkingen niet te bestrijden zijn en dat de
diagnose definitief en chronisch maakt.
Dit was een schok voor ons.
Over een aantal weken begint het traject van 6
weken bestralen en chemo, dit allemaal in
Arnhem.
Deze therapie is gericht op bestrijding van de groei
van de vertakkingen.
We mogen alles in Zijn handen leggen en ook
vragen om genezing.
Hij is bij machte te doen ver boven alles wat wij
bidden of denken. (Efeze 3: 20).
We willen iedereen ook bedanken voor het gebed
en medeleven.”
Hartelijke groet, Janneke en Erik Nap
Met dankbaarheid kunnen we melden dat het
herstel van Willem van de Molen gestaag vordert.
Hoewel het nog de nodige tijd zal vergen en de
nodige therapie nodig is, zijn we dankbaar om
vooruitgang te bemerken.

Openingsfeest
Wat een geweldige happening mochten we
afgelopen vrijdag beleven. Fijn dat we zoveel
kinderen en ouders mochten begroeten op ons
openingsfeest.

Het weer werkte mee en een ieder liet zich de
versnaperingen goed smaken. Een hartelijk dank
aan onze sponsoren en ouders en collega’s die
geholpen hebben bij het verstrekken van vele
snacks.
We zijn blij met en trots op onze Ouderraad die
enorm veel werk verzet heeft om dit feest te
organiseren!!!

Daarnaast heeft u de mogelijheid om kinderen te
laten fotograferen die niet bij ons op school
zitten; samen met de kinderen bij ons op school.
De ouders die zich ingetekend hebben, hebben
daar inmiddels bericht over ontvangen op welke
tijdstippen zij verwacht worden.

Hierna liepen we richting de dropzone, waar we
wachtten op de vliegtuigen met parachutisten. In
tussentijd verzamelden de kinderen vele stickers,
handtekeningen en andere materialen van
aanwezige militairen. Ook deden we een
wedstrijdje wie het eerst op de schouders van
een militair zat. Zo vermaakten we ons allemaal.
Rond half drie kwamen eindelijk de vliegtuigen in
zicht en genoten we, op de voorste rij, van de
vliegtuigen en parachutisten. Een waar spektakel,
waar we hopelijk als school/mens nog vaak van

De kinderen uit groep 1 en 2 mogen hun knuffel
meenemen. Een tip van de fotograaf: geen
fluoricerende kleding.
Luistergesprekken
In de afgelopen week mochten we weer veel
ouders spreken. Het is goed om met elkaar te
delen op welke wijze we zorg hebben voor uw
kinderen. Dat wil niet zeggen dat we aan alle
wensen kunnen voldoen of altijd op één lijn zitten.
Daarom is het goed om met elkaar in gesprek te
zijn en te blijven, omdat we allen het goede willen
zoeken voor onze kinderen.
Schoolfotograaf
Komende maandag is de schoolfotograaf weer bij
ons te gast. De kinderen en de groepen worden
weer op de gevoelige plaat gezet. Broertjes en
zusjes die op onze school zitten worden onder
schooltijd gefotografeerd.

Market Garden
Vorige week maandag kregen de groepen 7 en 8
uitgebreide uitleg over operatie Market Garden.
In de klas werden de kinderen bijgepraat door
een echte soldaat. Ook wat het hedendaagse
leger doet kwam aan de orde. Het was een super
leerzame les!
Vorige week vrijdagmiddag zijn de groepen 5a en
5b naar de heide gefietst om daar te gaan kijken
naar de oefensprongen van de Airborne. Van
tevoren wisten we nog niet zo goed wat we
konden verwachten, maar de middag was een
waar spektakel.
Bij aankomst op de heide ontvingen de kinderen
direct 50 high-fives van diverse militairen,
Nederlandse -, Poolse - en Engelse militairen.

mogen genieten.
Dode Hoek project
Op dinsdagmorgen 17 september reed er een
grote vrachtwagen het schoolplein op. Het was in
groep 8 weer tijd voor het jaarlijks terugkerende
'dode
hoek
project'.
In Nederland gebeuren jaarlijks nog steeds veel
ongelukken in de dode hoek. Deze ongevallen
lopen voor een fietser vaak fataal af. De
vrachtautochauffeur ziet een recht doorgaande
fietser (die voorrang heeft) over het hoofd, doordat
de fietser in zijn dode hoek fietst. De fietser zelf
heeft meestal niet door dat de chauffeur hem niet
kan zien of dat de vrachtautochauffeur rechtsaf wil
slaan. In de loop der jaren zijn er diverse
maatregelen genomen om het aantal ongelukken

terug te dringen. Er zijn speciale dode hoekspiegels
op
vrachtauto’s
aangebracht.
Sommige
vrachtwagens zijn uitgerust met dode hoek
camera’s. Ondanks deze maatregelen gebeuren er
nog steeds te veel dode hoek ongevallen, waarbij
fietsers het meest kwetsbaar zijn.
Omdat de kinderen van groep 8 volgend jaar veelal
zelfstandig naar het voortgezet onderwijs fietsen,
was het volgen van deze les erg belangrijk! Want
waar moet je rekening mee houden in het
verkeer? En dan specifiek wanneer je een
vrachtwagen passeert. Vragen waar de kinderen
antwoord
op
kregen.
Tijdens de gastles werd er een verkeersfilm
getoond. Daarover gingen de gastdocenten met
de leerlingen in gesprek. Aansluitend mochten de
kinderen rondom de vrachtwagen kijken en zelfs in
de vrachtwagen zitten! Zo werd goed duidelijk wat
een chauffeur wel of niet kan zien vanuit zijn
spiegels en waar je als fietser dus het beste kunt
staan! Al met al een leerzame les waar de kinderen
in de praktijk direct iets mee kunnen!

CupCakeCup
Vorige week donderdag werd onze school
“overvallen” door een filmploeg. Bovendien
hadden zij een Gouden Envelop bij zich. De totaal
verraste Sara Theunissen (groep 8) bleek het
middelpunt van de belangsteling te zijn. Zij ontving
ter plekke de uitnodiging om mee te doen aan de
live uitzendingen van
de bakwedstrijd
CupCakeCup. Tijdens de voorrondes had zij zich
onderscheiden met haar baksels. De hele klas was
doleenthousiast en we wensen haar natuurlijk een
mooie tijd toe en hopelijk mogen wij
meeproeven…

Kamp
9,10 en 11 oktober gaan de leerlingen uit groep 8
weer op kamp! De voorbereidingen zijn in volle
gang. Het thema dit jaar is ‘operatie Woudegge’.
In het kader van dit thema zullen we allerlei
spannende, uitdagende en leuke spellen en
opdrachten doen.
Voor het kamp zijn we nog wel op zoek naar een
kar (met chauffeur) voor de bagage en een lading
hout voor ons kampvuur. Kunt u ons hierbij helpen
mail dan naar abrandsen@veldhuizerschool.nl.

Kinderboekenweek
De komende 3 weken staan op school in het teken
van de Kinderboekenmaand. Dit jaar met het
mooie thema ‘Op reis’. We zullen in de groepen op
allerlei manieren extra aandacht besteden aan
lezen. De bibliotheek heeft iedere groep inmiddels
voorzien van een flinke stapel boeken over dit
thema. Daarnaast zullen de groepen 1 t/m 3 de
bibliotheek bezoeken, krijgen de groepen 1 t/m 4
een theatervoorstelling op school te zien en gaan
de groepen 5 en 6 naar Cultura voor de
voorstelling ‘Alleen op de wereld’. Groep 7 en 8
gaan de uitdaging aan met de leesconsulente door
allerlei opdrachten rondom lezen te doen, en ze
gaan kijken naar een voorstelling gemaakt door
CHE-studenten. Kortom, het belooft een leuke tijd
te worden. Wist u trouwens dat de bibliotheek ook
allerlei activiteiten organiseert in de periode 2 t/m
13 oktober? Een workshop ‘Bouw je eigen
voertuig’, het Kinderboekenfeest of een
pyjamaontbijt met voorstelling van Rik Rikken. Kijk
gerust eens op de site van Cultura.

Van de Ouderraad
Ook dit jaar organiseerde de ouderraad weer
activiteiten voor uw kind(eren). Om dit te
bekostigen vragen we hiervoor aan het begin van
het schooljaar een bijdrage. We willen iedereen
bedanken vanwege de altijd grote bereidt
willigheid om hieraan mee te betalen. Begin
oktober kunt u een mail verwachten met meer

informatie over deze bijdrage.
Hartelijke dank namens alle OR leden

Verkeersregels
Het weer is aan het veranderen en de herfst heeft
zich aangediend. We merken dat direct aan de
verkeersstromen. Graag brengen we de regels
onder uw aandacht. Het is niet de bedoeling dat er
gekeerd wordt op de Kraatsweg. Graag doorrijden
en via de Slijpkruikweg rijden. Zo houden we het
veilig voor al onze kinderen.
Voor de veiligheid van onze kinderen hebben we
het volgende afgesproken:
1. De directe omgeving rondom de Veldhuizerschool is een SCHOOLZONE.
2. In de cirkel Kraatsweg – Slijpkruikweg – Van
Galenstraat rijden we niet harder dan 20 km per
uur.
3. We gebruiken de route KraatswegSlijpkruikweg als éénrichtingsverkeer.
4. Op de Kraatsweg en de Slijpkruikweg wordt
niet gekeerd
5. 'Kiss and ride' aan de Slijpkruikweg
6. Dus niet parkeren op de Slijpkruikweg Maak
dan gebruik van de volgende parkeermogelijkheden: – het parkeerterrein op het
schoolplein – de parkeerhavens aan de Van
Galenstraat
– het parkeerterrein aan de

Kraatsweg – langs de Kraatsweg, aan de kant van
ons schoolgebouw.
7. Inritten van buurtbewoners en onze school
houden we vrij.
8. Fietsers kunnen ook gebruik maken van de
achteringang aan de Slijpkruikweg.
9. Fietsers maken gebruik van het rode fietspad
op ons schoolterrein.
10. Kom zoveel als mogelijk te voet of op de fiets!

Agenda
Maandag 30 sept. schoolfotograaf
Dinsdag 1 okt. voorlopige adviesgesprekken groep 8
Donderdag 3 okt. studiedag vereniging –
alle kinderen vrij!!!
Donderdag 3 okt. voorlopige adviesgesprekken groep 8
Vrijdag 4 okt. dierendag
Vrijdag 4 okt. Swim2play groep 2b
Zaterdag 5 okt. Dag van de Leraar
Maandag 7 okt. Mad Science
Woensdag 9 okt. Kamp groep 8
Donderdag 10 okt. Kamp groep 8
Donderdag 10 okt. Swim2Play groep 3a
Vrijdag 10 okt. Swim2Play groep 2b
Vrijdag 11 okt. Kamp groep 8
Maandag 14 oktober start Kinderboekenweek

-

Maandag 14 okt. Mad Science
Woensdag 16 okt. Gebedskring
Donderdag 17 okt. Swim2Play groep 3a
Vrijdag 18 okt. Swim2Play groep 2b
Vrijdag 18 oktober continurooster voor
de groepen 5 t/m 8 tot 14.00 uur
Vrijdag 18 okt. start herfstvakantie!

Ten slotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag
18 oktober.
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

