Nieuwsbrief
19 juni 2020 – nummer 15
Jaargang 24

Geboren
Op 28 mei is Eva geboren. Zij is de dochter
van Henk-Jan en Jantine van Noort
(Poelbos 4, 6718 HV) en zusje van Esther,
Jonathan en Daniël.
Zij zijn blij en dankbaar en geven de
woorden uit psalm 139:9 (ber.) mee. We
bidden dat ze het geloof en de wijsheid
ontvangen om als gezin in de weg van
Jezus te gaan en te leven tot eer van God.
Op 12 juni mocht Benjamin het levenslicht
aanschouwen. Hij is de zoon van Arend en
Mirjam van der Boon (Kraatsweg 17, 6712
DA) en broertje van Jeanine, Felicia, Sil,
Seth, Eva, Bouke en Lev. Ook hen
feliciteren wij van harte met hun zoon en
broertje.
Op het geboortekaartje vermelden zij het
lied “Een boog in de wolken…”. We bidden
hen de laatste regels toe: “In tijden van
vreugde, maar ook van verdriet ben ik bij
U veilig, U die mij ziet.”

Studiedag
Op woensdag 24 juni houden we als team
weer een studiedag. Alle kinderen zijn
dan vrij!!!

Richtlijnen
Wellicht heeft u het al vernomen via het
nieuws, maar kinderen tot en met 6 jaar
mogen, ook al zijn zij verkouden, weer

naar school/ de opvang. We zijn blij dat
we dit kunnen melden.
Natuurlijk blijven de andere richtlijnen
nog steeds staan:
- Kinderen vanaf 6 jaar blijven bij
verkoudheid thuis.
- Heeft een gezinslid koorts dan
blijft het hele gezin thuis.
We begrijpen dat dit vervelend kan zijn
voor kinderen die graag naar school
willen, maar zoals we al vaak te horen
hebben gekregen: “Alleen samen krijgen
we corona onder controle.”
Nieuwe directeur
Na de mededeling dat ik (Chris van den
Heuvel) mijn loopbaan na 42 jaar
werkzaam te zijn geweest, ga beëindigen,
is de sollicitatiecommissie begonnen met
de procedure om te komen tot het
benoemen van een nieuwe directeur. In
samenwerking met het Onderwijsbureau
is men er gelukkig in geslaagd om een
opvolger te vinden. Daar zijn we blij mee
en dankbaar voor. Per 1 september zal

Bastiaan van Silfhout mijn stokje
overnemen en is hij eindverantwoordelijk
voor de Veldhuizerschool. Zelf zal ik in de
maand september nog enige momenten
op school zijn om hem in te werken.
Graag stelt hij zich aan u voor…
Beste ouders/ verzorgers van de
Veldhuizerschool,
Graag wil ik me kort voorstellen aan u.
Mijn naam is Bastiaan van Silfhout en ik
ben trots dat ik met ingang van 1
september als directeur op de
Veldhuizerschool mag gaan werken.

Ik ben 28 jaar oud en woon in Barneveld.
Ik ben getrouwd met Natalie en sinds 22
maart zijn we trotse ouders van onze zoon
Luuk. Ik ben graag in de tuin en als het
weer kan, speel ik ook graag een potje
voetbal.
Samen met het team en de ouders/
verzorgers wil ik zo goed mogelijk
onderwijs
verzorgen
op
de
Veldhuizerschool en hoop ik dat we elkaar
volgend jaar snel ontmoeten om nader
kennis te maken.
Met vriendelijke groet,
Bastiaan

Groepsverdeling
Opnieuw een hele puzzel om de formatie
voor komend schooljaar rond te krijgen.
De krapte op de arbeidsmarkt, het
“opvullen” van de zwangerschapsverloven en het afstemmen van
werktijden is geen eenvoudige klus.
Daarnaast speelt het ruimtegebrek ons
nog steeds parten. Uiteindelijk hebben we
een goede verdeling kunnen vinden en
hebben er dit jaar voor gekozen om met
alle kinderen op één locatie te blijven.
Voor de komende jaren wordt gekeken
naar extra ruimte en zijn we (nog steeds)
in overleg met de gemeente Ede.
Bovenstaande keuze heeft tot gevolg dat
we een combinatie 4/5 gaan vormen.
Daarover
wordt
nog
apart

gecommuniceerd met de ouders van de
groepen 4 en 5 (huidige groepen 3 en 4).
Samen met de groepsleerkrachten en
IB’ers wordt een zorgvuldige afweging
gemaakt over deze verdeling.
Het aantal kinderen in de groepen blijft
ook dan nog beperkt en er komt extra
ondersteuning waar nodig. Bovendien
kunnen we op deze manier alle klassen
bemensen, want ook dat wordt een
steeds groter probleem.
Hieronder vindt u de verdeling van de
groepen:
Huidige Wordt Leerkracht(en)
Groep
groep
1A
Juf Schouls & juf
Floor
1B
Juf van Heerdt & juf
Baädilla
1A
2A
Juf Baädilla & juf
Steenbergen
1B
2B
Juf ter Haar & juf
van Roekel
2A
3A
Juf Brink & juf van
den Brink
2B
3B
Juf van Campen &
juf Pors
3
4
Juf Slingerland & juf
van Dijk
3&4
4/5
Juf Lambers & juf
van Leeuwen

4

5

5A
5B

6A
6B

6
7

7
8

Juf Sok & juf van
Eckeveld
Meester Lammers
Juf Brandsen & juf
Robbertsen
Meester Smit
Meester van
Aggelen & juf Kok

Verhuizing
Juf Baädilla en haar gezin hebben een
woning gevonden in Veenendaal.
Daardoor gaan zij Ede verlaten.
Op 1 juli krijgen zij de sleutel en gaan ze
nog net voor de zomervakantie
verhuizen! We wensen hen veel zegen toe
in hun nieuwe woning en woonplaats.
Schoonmaakavond
Het is een goede gewoonte om aan het
einde van het schooljaar de materialen en
spelletjes schoon te maken van de
groepen 1 t/m 3.
Ook in deze vreemde periode, waarin u als
ouder zo min mogelijk in de school mag
komen, willen we graag een beroep op u
doen. De schoonmaakavond is dit jaar op
D.V. woensdagavond 8 juli.
De kinderen spelen en leren met allerlei
soorten speelgoed en het zou fijn zijn als
we het nieuwe schooljaar weer met

schone spullen en in een fris lokaal
kunnen beginnen. We proberen ervoor te
zorgen dat er zoveel mogelijk materialen
thuis schoongemaakt kunnen worden,
zodat we met enkele ouders de lokalen
kunnen opfrissen.
Helpt u mee?! Opgeven kan via Parro. Hier
kunt u ook zelf kiezen of u op school wilt
komen schoonmaken of thuis speelgoed
wilt schoonmaken. Mocht u er niet uit
komen... stuur gerust een email naar
mschouls@vhsede.nl. Dan help ik u
graag.
Alvast hartelijk dank.
De kinderen en juffen van de groepen 1, 2
en 3!

Even voorstellen
Ik ben Lienke Kieft, ik ben 16 jaar oud en
woon in Barneveld. Op dit moment ben ik
eerstejaars student van de opleiding

onderwijsassistent/ pedagogisch werk op
het Hoornbeeck College in Amersfoort.
De komende periode hoop ik tot aan de
zomervakantie stage te lopen in groep
1a.

Luizencontrole
Vanwege de coronacrisis vinden er op
school geen luizencontroles plaats.
Wij willen vragen of u zelf de haren van uw
kind(eren) regelmatig wilt controleren.
Mocht u hoofdluis constateren, wilt u dit
dan aan de leerkracht van uw kind
doorgeven.
Wij kunnen dan in de desbetreffende
groep ouders op de hoogte brengen, om
verdere verspreiding te voorkomen.
Vanuit de Gebedskring
Woensdag 17 juni konden we weer als
kring bij elkaar komen! Daarvoor hebben

we God gedankt want het was goed om
weer met elkaar te danken en te
bidden! In juli hopen we nog 1 x bij elkaar
te komen. Weet u/ jij dat we ook voor u/
jou bidden? Waarom? Omdat we mogen
weten dat we een machtige Vader in de
Hemel hebben die ons bidden hoort! Hem
loopt
niets
uit
de
hand!
Gebedspunt melden of iemand wie we
een kaartje kunnen sturen? Mail het
Chris! Dan geeft hij het aan mij door en
onderneem ik actie.
Een hartelijke groet namens ons allen:
Rianne Sprong, coördinator.

Abonnementen
De weken waarin geen overblijf heeft
plaatsgevonden, worden terugbetaald via
uw bankrekeningnummer.
Dit vraagt even wat administratieve
handelingen maar we hopen dit alles voor
de zomervakantie te hebben afgerond.
Kind in groep 8?
Zit uw kind in groep 8 en heeft u geen
andere kinderen meer op school, dan kunt
u de tegoeden aan iemand anders geven
of verkopen of ze uit laten betalen.
Wilt u mij een e-mail sturen hoe u het
geregeld wilt hebben?
Hartelijke groet Gerda Zijlstra.
(overblijven@veldhuizerschool.nl)

Agenda
- Woensdag 24 juni studiedag; alle
kinderen zijn vrij!!!
- Donderdag 2 juli kinderen
ontvangen hun rapport

Ten slotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
D.V. vrijdag 3 juli.

Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

