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Advent
We steken 1, 2, 3 en de laatste week 4 kaarsjes
aan en bereiden ons voor op de herdenking van
de belangrijkste gebeurtenis die ooit heeft
plaatsgevonden. Een gebeurtenis van
levensbelang want:
Een Kindje werd geboren...
...heel gewoon...!?!?
Nee! Heel Bijzonder!
Hij IS Gods Zoon
Een groot WONDER
Redding voor wie Hem toebehoren!"
Namens de gebedskring een gezegende
Adventstijd gewenst.
Rianne Sprong

Schooldamkampioenschap van Ede
Afgelopen woensdagmiddag vond weer het
jaarlijkse schooldamkampioenschap van Ede
plaats.
Namens de Veldhuizerschool deden er drie teams
mee. Alle teams mochten een leuke middag
beleven, waarin gestreden werd om de prijs:
'Kampioen van Ede'. Bij de jongste categorie
(groep 5/6) deden er vier jongens uit groep 5b
mee. Zij dammen dit jaar voor het eerst en hadden
dus geen flauw idee wat ze konden verwachten.
Na een spannende middag, waarin de Triangel
overheerste, mochten Tian, Stijn, Roy en Nathan
derde van Ede worden. De vreugde straalde van
hun gezicht af. Met een goed gevoel en een
prachtige beker verlieten zij even later de
speellocatie.
Het tweede team van de Veldhuizerschool,
bestaande uit Joost, Marije, Jefta en Noah, kon
helaas niet deelnemen in de laagste categorie.
Vanwege tekort aan spelers moesten zij het gaan
proberen bij de pupillencategorie. Ook daarin
streden zij voor elk punt, wat uiteindelijk
voldoende was voor een mooie vierde plaats.
Het derde Veldhuizerschoolteam, qua sterkte
eigenlijk het eerste team, mocht voor het derde
jaar op rij gaan laten zien wat ze waard waren. De
twee voorgaande edities hadden ze telkens
gewonnen. Ook dit jaar bleken zij de favoriet. Na

een wat gemakkelijke middag, maar één team
bood wat tegenstand, werden zij verdiend
kampioen. Nog bijzonderder was het feit dat de
trainer van de Veldhuizerschool deze dag niet
aanwezig kon zijn en dit team de opdracht had
gegeven om het zelf maar te regelen. Voor Nathan,
Marthe, Kars, Joas en Ruth was dat geen enkel
probleem. Voor het derde jaar op rij kampioen
dus, maar ook voor het derde jaar op rij geplaatst
voor de halve finale van Gelderland.
11 januari 2020 mogen zij weer afreizen naar een
plaats hier in de buurt om zich daar te plaatsen
voor het kampioenschap van Gelderland. Hopelijk
gaat dit weer net zo voorspoedig als de twee jaren
hiervoor. Als school mogen wij weer super trots
zijn op deze prestaties, wat hebben wij toch
talentvolle kinderen!

Klassenouders
In een eerdere nieuwsbrief hebben we een
oproepje gedaan voor klassenouders.
Inmiddels hebben we al een groot aantal
aanmeldingen binnen, maar er zijn ook nog een
aantal open plekken. Voor een aantal groepen zijn
we nog op zoek naar 1 of 2 klassenouder(s). U kunt
zich
aanmelden
via
wvaggelen@veldhuizerschool.nl.
Groep
klassenouders
1a
1b
Marieke van den Andel
2a
2b
Nelleke Bijl
3a
3b
Rita Redert
4a
Carola Walet
Sophia van Schaik
4b
Bettie Bronkhorst
Gerda Zijlstra
5a
Laura van der Molen
Marieke van den Andel
5b
6
Jeanine Bakker
7
Jantine van Steenbergen
Diana van Eijsden
8
Spreekavonden
26 t/m 28 november zijn weer de spreekavonden.
Via Parro heeft u de uitnodiging gehad en heeft u
een gesprek kunnen inplannen. Noteert u het ook
in uw agenda? We zien uit naar goede gesprekken.
Sinterklaas
Op dinsdag 19 november is de school weer rijkelijk
versierd voor Sinterklaas. Dank aan alle ouders die

geholpen hebben. Het ziet er weer super mooi uit.
Door al deze versieringen hebben de kinderen er
al enorm veel zin in! Inmiddels is gebleken uit een
brief van de Sint dat de kledingpiet en de mantel
van Sinterklaas spoorloos zijn! Alle kinderen en
ouders worden opgeroepen om goed rond te
kijken en eventuele verdachte zaken kunnen door
groep 1 t/m 4 doorgegeven worden aan de politie.
Continurooster 5 december
In de jaarplanning voor dit schooljaar, die te
vinden is op onze website, staat niet vermeld dat
we op 5 december een continurooster hebben. Dit
is wel het geval. Noteert u het in de agenda en
denkt u er aan uw zoon/dochter die dag een
lunchpakketje mee te geven?

Uit groep 4b
Op dinsdag 12 november hebben de kinderen van
groep 4b een herfstwandeling gemaakt. Aan de
hand van een opdracht zochten de kinderen naar
allerlei herfstmaterialen zoals bladeren van
verschillende bomen, eikels en boomschors. Het
was een groot succes!
De dag daarop zijn de kinderen naar de bibliotheek
geweest. Daar kregen ze uitleg over hoe de
bibliotheek werkt en hebben ze geluisterd naar
een verhaal. Op het eind hebben alle kinderen een
boek uitgezocht en die mochten ze meenemen
naar school. Ook dit was een leerzame morgen.

Mediamasters
Vorige week hebben de leerlingen van groep 7 en
8 meegedaan aan mediamasters. Een online
wedstrijd waarin hun mediawijsheid wordt getest.
De kinderen kregen vragen over privacy, cookies
en dergelijke. Ze werden uitgedaagd om goed na
te denken over wat je wel en niet op het internet
doet. Ook een mooie uitdaging om thuis daar ook
het gesprek over te voeren.

Kinderdroomwens
In opdracht van Stichting Kinderdroomwens
organiseer ik samen met 7 andere studenten van
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een
Kanjerdag in Pathé Ede op 3 januari 2020. Deze
dag is bedoeld voor kinderen woonachtig in Ede
en omgeving waarbij het niet altijd
vanzelfsprekend is om van een onbezorgde dag te

kunnen genieten, dit kan zijn door verschillende
redenen (financieel, ziekte, overleden
familieleden etc).
De dag zal er als volgt uit zien: om 10:30 begint de
film Frozen 2, daarna gaan de kinderen om 12:30
lunchen tot ongeveer 13:00 uur. van 13:00 uur
t/m 15:00 uur zullen er uiteenlopende activiteiten
zijn voor ieder wat wils, zoals, je eigen shirt
maken, cupcakes versieren, sneeuwballen gooien,
spellen/springen op een springkussen,
levensgroot darten, schminken als een echte Elza
of Olaf en nog veel meer. Ook loopt er een
ballonnenclown rond. Al deze activiteiten zijn
vrijblijvend en ieder kind mag doen wat hij/zij wil.
Het aanmelden voor de Kanjerdag is mogelijk bij
Pathé Ede of Jumbo Bellenstein. Daarnaast is het
mogelijk via onderstaande link:
https://kinderdroomwens.nl/activiteiten/kanjerd
agen/
Met vriendelijke groet,
Karl Veldman
Evenementenbureau Evatz
Overblijven

Neemt u het stokje over?
Na de kerstvakantie gaat er een
aantal
ouders stoppen met overblijven.
Neemt u het stokje over?

De kleuters kunnen we in kleine groepjes laten
eten als er voldoende ouders zijn.
Neemt u het stokje over?
Uw kind maakt gebruik van het overblijven?
Neemt u het stokje over?
Wij zoeken versterking van het team, omdat we
met te weinig teamleden zijn om het groeiende
aantal overblijfkinderen een fijn moment tussen
de middag te kunnen geven.
Neemt u het stokje over?
Papa's mama's. Oma's opa's ooms tantes
Neemt u het stokje over?
Kom een keer vrijblijvend met ons meekijken
en maak kennis met het overblijfteam.
Neem contact op met onze coördinator
Gerda Zijlstra (overblijven@veldhuizerschool.nl)
Agenda
-

Maandag 25 nov. Swim2play groepen 7
en 8
Dinsdag 26 nov. Spreekavond
Woensdag 27 nov. Spreekmiddag
Donderdag 28 nov. Swim2play gr. 3b
Donderdagavond 28 nov. Spreek-avond
Vrijdag 29 nov. Swim2play gr. 2a
Maandag 2 dec. Swim2play groepen 5 en
6
Woensdag 4 dec. Gebedskring
Donderdag 5 dec. Sinterklaas
Donderdag 5 dec. Continurooster tot
14.00 uur

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

