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Geboren
Op 13 november is bij Bart en Marija (Laan van
Kernhem 45, 6718 HP) een zoon geboren met de
naam Elliot, een broertje voor Matteo uit groep 1b
en Amelia.
Van harte feliciteren wij hen met dit wonder. Ze
zijn er dankbaar voor en op het kaartje vermelden
zij dan ook: “Loof de Heere, want Hij is goed, want
zijn goedertierenheid is voor eeuwig.”
We bidden hen eveneens dat loflied toe.

Verkeerswandeling
groep 3
Maandag
25
november was het
mooi weer voor onze
verkeerwandeling.
We hebben veel
verschillende
verkeersborden en
verkeerstekens
gezien. Ook hebben

we geoefend met veilig oversteken! We hebben
een leerzame middag gehad!
Vanuit de (G)MR
Maandag 25 november j.l. heeft de GMR samen
met het bestuur vergadert in de
Veldhuizerschool. In deze vergadering is er
opnieuw gesproken over de eventuele
samenwerking met de scholen van Stichting de
Drieslag uit Barneveld. De GMR is om advies en
eventuele instemming gevraagd.
Verder is het beleidsplan digitale
gesprekkencyclus besproken en zijn er op- en
aanmerkingen besproken. Dit beleidsplan heeft
vooral betrekking op het personeel. De
personeelsgeleding van de GMR moet instemmen
met dit beleid. Wanneer dat het geval is, wordt
het beleid ten uitvoering gebracht.
Het is waardevol om met ouders en personeel
van de drie scholen die bij de vereniging horen
samen met het bestuur na te denken over wat
het beste is voor de vereniging.
Spreekmomenten
26, 27 en 28 november zijn er weer
spreekmomenten geweest. We mogen terugkijken
op goede ontmoetingen. Fijn dat we zo met elkaar
het contact kunnen hebben om te zoeken naar het
beste voor de kinderen.

Tentoonstelling surprises
Woensdag was de tentoonstelling van alle
surprises. Er is door de kinderen en ouders, enorm
hard gewerkt! Het was voor de kinderen echt een
kers op de taart dat er zoveel ouders kwamen
kijken naar hun creaties!

Sinterklaas – dank ook aan de Ouderraad
Gisteren, 5 december, mochten we dan eindelijk
het
sinterklaasfeest
vieren.
Na
alle
voorbereidingen was het eindelijk zover. Het was
een groot feest op school en alle kinderen groot en
klein hebben er enorm van genoten.
Dank aan de ouderraad voor al hun hulp bij de
voorbereidingen, het begeleiden van de dag en
ook alle opruimwerkzaamheden.

klimop, spar, den, hulst enz.) en versieringen
nodig. Wilt u dit meegeven in een plastic tas? De
kinderen kunnen hun bakje aan het eind van de
middag hierin weer mee naar huis nemen. De
school zorgt voor de oasis.
Per groep hebben we een aantal ouders of
opa’s/oma’s nodig om de kinderen te helpen.
half 2 - half 3: groep 1a, 1b, 4b, 5a, 5b en 6
half 3 - half 4: groep 2a, 2b, 3a, 3b, 7 en 8
Groep 4a gaat vrijdag na de kerstviering i.v.m.
Swim2Play
Bezoek techlab
Afgelopen dinsdagmiddag bracht groep 7 een
bezoek aan het techlab in Cultura. Hier mochten ze
aan de slag met 3D-pennen, Lego auto’s en
microbits. Ook kregen ze nog uitleg over een 3Dprinter en een voedselprinter. De kinderen waren
gefascineerd door al deze technische snufjes en
mogelijkheden. Super leuk dat we hierheen
mochten!

Kerstbakjes maken
Op donderdagmiddag 19 december willen we met
alle groepen kerstbakjes maken.
De kinderen hebben daarvoor een bakje, een
kaars, takken (u kunt denken aan coniferen,

U krijgt via Parro een oproepje om u op te geven.
Als u thuis nog extra groen heeft dat we mogen
gebruiken, wilt u dat dan aan de leerkracht van uw
kind doorgeven.
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
Agenda
Maandag 9 dec. Swim2Play groepen 5 en
6
Donderdag 12 dec. Swim2Play groep 4a
Maandag 16 dec. Spreekuur GGD - 08.30
Maandag 16 dec. Swim2Play groepen 5
en 6
Donderdag 19 dec. Swim2Play groep 4a
Vrijdag 20 dec. Kerstviering alleen met
kinderen
Vrijdag 20 dec. Continurooster tot 14.00
uur groepen 5 t/m 8

Ten slotte
De
volgende
nieuwsbrief
verschijnt op D.V. vrijdag 20
december.
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

