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Geboren
Op 12 oktober werd in het gezin van Berry en
Gerlinda van Dam (Houtrakbos 37, 6718 HC) een
dochter geboren genaamd Maureen. Zij is het
zusje van Julia & Noëlle. Op de kaart schreven
zij:’U bent groot, U doet wonderen, U alleen bent
God.’ Wij feliciteren hen van harte met dit wonder!

Nieuws van Erik Nap
Vanmiddag hebben Janneke en ik een gesprek
gehad met de neuroloog in Arnhem.
Na een aantal gesprekken die negatiever uitpakten
dan we hoopten kregen we vanmiddag positieve
berichten.
Doordat ze de hele tumor weg hebben kunnen
nemen, mijn leeftijd en mijn conditie is de kans
groot dat de tumor niet binnen 1 of 2 jaar
terugkomt. Hier zijn we dankbaar voor!
Ook mochten we horen dat de bijwerkingen van de
chemo en de radio therapie naar alle
waarschijnlijkheid mee zullen vallen. Weer een
reden om dankbaar te zijn.

Een afspraak met de radioloog stond voor a.s.
maandag in Arnhem maar is vervroegd naar DV
morgen in Ede, daarna volgt er nog een
voorbereiding in Arnhem a.s. donderdag of vrijdag
(ook om een masker aan te meten voor de
bestralingen). De afspraken voor de behandeling
zijn al gemaakt, deze hoor ik morgen dan wel in de
loop van deze week. Kortom, alle reden om
dankbaar te zijn.
We voelen om gesterkt door Onze Vader waarmee
we door sterkte benden kunnen dringen, zoals we
gisteren mochten zingen. We houden jullie op de
hoogte. Hartelijke groet, Janneke en Erik Nap
Felicitatie
Maandagavond 14 oktober mocht Henk van
Keulen zich gelukkig prijzen. Na een spannende
avond mocht hij de felbegeerde ondernemersprijs
voor starter in ontvangst nemen. Vanuit de
gemeente Ede wordt er elk jaar zo’n wedstrijd
gehouden. Dit jaar won Henk van Keulen dus met
zijn culinaire cateringbedrijf.
Namens de Veldhuizerschool feliciteren wij Henk
en zijn gezin van harte met dit fantastische
resultaat. En natuurlijk zien wij Henk volgend jaar
weer verschijnen op het openingsfeest. Dat zal
dan, met dit gegeven in ons achterhoofd, nog
lekkerder smaken.

Luizencontrole
Op maandag 28 oktober 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.
Culturavoorstelling groep 5 en 6
Maandag 7 oktober mochten de groepen 5 en 6
naar een theatervoorstelling in Cultura. Deze
theatervoorstelling stond in teken van het
kinderboekenweekthema ‘Op Reis’. Een ervaren
toneelspelers speelde het verhaal van Remi, uit
het boek ‘Alleen op de Wereld’. Het verhaal ging
over een jongen die zich helemaal alleen op de

wereld voelde. In verschillende momenten van zijn
leven, maakte hij spannende gebeurtenissen mee.
Uiteindelijk vond hij zijn echte moeder en voelde
hij zich niet meer alleen op de wereld.
Het bleek een geslaagde voorstelling te zijn,
waarin humor werd afgewisseld met serieuze
gespreksonderwerpen.
Daarnaast
werden
verschillende kinderen uit de zaal geplukt om mee
te spelen in het verhaal. Ook van de
Veldhuizerschool kwamen een aantal kinderen op
het podium. Uiteindelijk duurde de voorstelling
zelfs zo lang, blijkbaar vond men het leuk, dat we
pas om 12.30 terug waren op school. De kinderen
hadden dus een korte eetpauze, maar ’s middags
waren ze weer allemaal van de partij.

Pauzehap
Vorige week stond in de groepen 5-8 de pauzehap
centraal. Elke dag kregen de kinderen informatie
over de schijf van vijf, werden ze geïnspireerd door
bekende Nederlanders en leerden ze gezonde
pauzehappen eten. Zo kregen de kinderen een
keer een lekker fruitspiesje, aten ze wortels en
paprika met pindakaas, rijstwafels met kaas en op
vrijdag aten ze hun eigen gecreëerde fruithapje.
Het doel was om de kinderen bewust te maken van
hun eigen eetgewoontes op school. Veel kinderen
nemen eten of drinken mee, maar krijgen daar
vrijwel geen energie van. Hierdoor zijn ze van

10.30-12.00 minder scherp
en kunnen ze zich minder
goed concentreren. Daarom
is het de bedoeling dat de
kinderen elke dag voedzame
voeding meenemen naar
school,
ook
als
tussendoortje.
Kamp
Van 9 tot 11 oktober mocht groep 8 op
schoolkamp gaan. Op de fiets reisden zij via het
centrum van Lunteren en de Goudsberg naar
Otterlo. Het thema van dit jaar was: 'Operatie
Woudegge'. De kinderen en leerkrachten kwamen
verkleed als soldaat en gingen de zware oefening
aan. Ze moesten een parcours afleggen waarbij ze
moesten tijgeren, over hindernissen gingen en zelf
vuur moesten maken. Verder kwamen er diverse
ingewikkelde missies langs die opgelost moesten
worden. Zo werd het herkenningssignaal van een
beruchte bende onschadelijk gemaakt en
verdedigden we de vlag tijdens Levend Stratego.
En wat schaftte de pot? Groene nasi, in de kleur
van het leger. Als echte soldaten hadden we dit
snel achter de kiezen, want het oefeningskamp
was zwaar en kostte energie. Binnen de drie dagen
wisten de kinderen zich op te werken van 'soldaat
der derde klasse' naar 'soldaat der eerste klasse'.
Tijdens het ochtend- of avondappèl ontvingen zij
de onderscheidingen. Naast de spellen en het
gezellige samenzijn namen we ook rust tijdens de
'stille tijd'. We stonden stil bij verschillende
personen uit de Bijbel die op reis waren. Ons leven
is ook een reis en dat loopt niet altijd zoals we dat
van tevoren denken of hopen, maar toch mogen
we blijven vertrouwen op onze Hemelse Vader. Hij
zal ons leiden.

We kijken met veel plezier en dankbaarheid terug
op het kamp.

Bibliotheek
Wij (groep 2a) zijn naar de bibliotheek geweest.
Dat was heel leuk! We mochten kijken naar het
vertelkastje en de mevrouw vertelde het verhaal.
Ook mochten we zelf boeken lezen en een mooi
boek kiezen om te lenen.
Kinderboekenweek
De afgelopen weken stonden in het teken van
de Kinderboekenmaand. Het thema was “Op
reis” en iedere groep kreeg hierover een
themaboek. Ook kreeg iedere groep van de
bibliotheek een doos met boeken over dit thema
te leen.
Veel kinderen namen hun lievelingsboek mee naar
school.
Verschillende activiteiten passeerden de revue. Bij
de kleuters werd voorgelezen m.b.v. het
vertelkastje, de groepen 1 t/m 4 genoten van de
kindervoorstelling ‘Met muisje Gijs op wereldreis’,
voor de groepen 5 en 6 was er de
voorstelling ‘Alleen op de wereld’ en de groepen 7
en 8 speelden met de leesconsulente van de
bibliotheek, het project ‘1 tegen allen’.

De groepen 1 t/m 3 bezochten de bibliotheek, de
groepen 4 t/ 8 doen dit na de herfstvakantie.
In deze weken waren we veel bezig met
(voor)lezen en het gebruik van boeken. We hopen
dat dit alles bij zal dragen tot meer
leesplezier! Blijft u ook thuis het gebruik van
boeken stimuleren? Uw kind zal er zijn/ haar
voordeel mee doen!

Kerstboeken
Traditiegetrouw krijgen de kinderen tijdens de
kerstviering weer een mooi leesboek cadeau. Dat
boek mogen ze zelf, of samen met u, uitzoeken. In
de bijlage van de brief die u vandaag per mail
ontvangt, vindt u de boeken waaruit gekozen kan
worden. Zoals u in de brief kunt lezen, kunt u uw
keuzes via de in de brief genoemde link doorgeven
tot uiterlijk woensdag 30 oktober. Wilt u zo
vriendelijk zijn om zo snel mogelijk een keus te
maken zodat de Ouderraad aan de slag kan met
het bestellen van de boeken?
Zendingsdoel: ‘Kom over en help’
Afgelopen maandag hebt u via de mail een brief
gekregen waarin we u informeerden over de
kledinginzameling voor ‘Kom over en help’. Wat
mooi om te zien dat er al kinderen zijn die een
kledingstuk hebben meegebracht! Wilt u uw kind
helpen bij het uitzoeken van één kledingstuk (per
kind) dat het wil geven voor deze stichting? De
kleding kan worden ingeleverd bij de eigen
leerkracht. In de brief staat wat mag worden
ingeleverd (geen knuffels of zomerkleding).

Kleding kan worden ingeleverd t/m vrijdag 8
november.
Woensdag 30 oktober komt een medewerker van
‘Kom over en help’ presentaties geven over het
werk van de stichting. We zijn benieuwd wat het
werk inhoudt, hoe de kinderen in deze landen
leven en hoe wij kunnen helpen. Wilt u meer
weten over ons zendingsdoel? Kijk gerust eens op
www.komoverenhelp.nl

Gebedskring
Afgelopen woensdagmorgen hebben we de
kinderen, ouders en leerlingen van onze school in
gebed bij onze Hemelse Vader gebracht. In de
wetenschap dat Hij ons kent en voor ons zorgt.
Bid je een keer met ons mee? We komen weer bij
elkaar op woensdag 13 november. Welkom!
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 bereidtwilligheid om hieraan mee te betalen. 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!

Dankdag
Op D.V. woensdag 6 november hopen we Dankdag
met elkaar te vieren. Het thema voor dit jaar is:
“Goed bericht!”. Een hoofdstuk uit de Bijbel
waarin God midden in de wanhoop Elisa eropuit
stuurt met een goed bericht! Het themalied voor
de onderbouw is: “Mijn God is zo groot…” (Op
Toonhoogte 541) en voor de bovenbouw “U bent
machtig…” (Op Toonhoogte 549).
Ds. Zijlstra zal het verhaal aan ons vertellen. In
verband met de voorschriften van de brandweer
mogen we de vieringen in de hal alleen met de
kinderen doen en mogen we geen ouders meer
toelaten in de hal. Dat is jammer en betreuren wij,
maar de veiligheid van kinderen staat voorop.
Als bijlage treft u ook de gezinsfolder aan om thuis
Dankdag voor te bereiden.

Kleuters na de herfstvakantie
Door het grote aantal kleuters die overblijven gaan
we na de herfstvakantie draaien in 3 groepen:
groep 1a in eigen lokaal
groep 1b in eigen lokaal
groep 2a en 2b samen in de kleuter hal.
Zo kunnen we de jongste kinderen de meer rust en
de aandacht geven.
Nieuwe overblijfouders gezocht met spoed!
Dit schooljaar zien we een groei van
overblijfkinderen. Daarom zijn we op zoek naar
nieuwe ouders.
we hebben op de volgende dagen mensen nodig:
Maandag 4 open plekken
Dinsdag 2 open plekken
Donderdag 6 open plekken
Zowel voor de onderbouw als de bovenbouw.
Wilt u minimaal 2x per maand of meer komen
overblijven.
Meld u dan aan via het overblijfportaal
of via de mail overblijven@veldhuizerschool.nl
Van harte welkom in ons overblijfteam!
Gerda Zijlstra (overblijfcoördinator)
Agenda
-

Vrijdag 18 okt. start herfstvakantie!
Maandag 28 okt. Luizencontrole
Maandag 28 okt. Swim2Play groep 7 en 8
Maandag 28 okt. Mad Science
Maandag 28 okt. MR vergadering

-

Woensdag 30 okt. Verteltassen uitlenen
Donderdag 31 okt. Hervormingsdag
Donderdag 31 okt. Swim2Play groep 3b
Vrijdag 1 nov. Swim2Play groep 2a
Maandag 4 nov. Swim2Play groep 7 en 8
Maandag 4 nov. Mad Science
Dinsdag 5 nov. MR vergadering
Woensdag 6 nov. Dankdag in school
(zonder ouders)
Donderdag 7 nov. Swim2Play groep 3b
Vrijdag 8 nov. Niewsbrief 5

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

