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Afscheid meester van de Heuvel
De afgelopen week stond in het teken van het
afscheid van meester van de Heuvel. In de
volgende nieuwsbrief zal hij daar zelf meer over
schrijven, maar hier alvast een preview met een
aantal foto’s.

Babynieuws juf Brandsen
Bij juf Brandsen is op 14 september een zoon
geboren. Sacha Efraïm. Zijn roepnaam is Sacha. We
wensen de familie Brandsen veel geluk en zegen
toe bij de opvoeding van Sacha.
Juf van Roekel 40 jaar getrouwd
Nog meer feestelijkheden: Ook juf van Roekel was
op 10 september 40 jaar getrouwd. Een mooie
mijlpaal en we wensen hen ook nog een goede tijd
samen.

Op woensdagavond hebben we met het team en
zijn familie een avond gehad waarin Chris werd
bedankt voor zijn werkzame leven in het
onderwijs. Sketches, toespraken en liederen waar
iedereen volop van heeft genoten. Ook via deze
weg willen we Chris hartelijk bedanken voor zijn
werk en inzet in het onderwijs en op de
Veldhuizerschool. We wensen hem in deze nieuwe
levensfase (zoals hij dat zelf noemt) Gods zegen
toe.

Inschrijfformulier broertjes/zusjes van jan – mei
Juf Loonstra heeft alle kinderen waarvan er een
broertje of zusje voor het eerst naar school komt
tussen januari en mei een inschrijfformulier
meegegeven. Mocht u dit formulier niet hebben
ontvangen, wilt u dit dan doorgeven aan juf
Loonstra. U kunt een mailtje sturen naar
bloonstra@veldhuizerschool.nl
Even voorstellen stagiaires dit schooljaar…
Dit schooljaar zijn een aantal stagiaires in onze
school. Ze stellen zich voor:
Aaron Eskes
Ik ben Aaron Eskes. Sommigen zullen mij al kennen
vanuit de Ark, Nieuwe Kerk of Oude Kerk. Ik loop
hier momenteel stage tot maart. Ik doe nu de
opleiding coördinator buurt, sport en onderwijs

niveau 4. In maart hoop ik met de opleiding klaar
te zijn. Ik doe naast de stage ook BULB in de Ark. Ik
zie uit naar een tof schooljaar!
Roos Meeuwissen
Mijn naam is Roos
Meeuwissen.
Dit
schooljaar loop ik stage in
groep 3a en groep 7. Ik
ben net begonnen aan de
Pabo en ik heb het heel
erg naar mijn zin op de
Veldhuizerschool. Ik hoop
hier heel veel te leren ( ook aan de kinderen 😊)
en kijk ernaar uit om iedereen beter te leren
kennen!
Marjolein Romijn
Mijn
naam
is
Marjolein Romijn. Ik
ben zeventien jaar
oud en ik ben
eerstejaars student
Pabo
op
de
Christelijke
Hogeschool Ede. Ik
vind het leuk om
voor de klas te staan en ik wil al erg lang juf
worden. Dit jaar doe ik mijn eerste stage op de
Veldhuizerschool in Ede. Ik heb erg veel zin in dit

jaar en ik kijk ernaar uit om alle kinderen te leren
kennen. Het eerste halfjaar zal ik in groep 3
stagelopen. Het tweede halfjaar loop ik stage in
een andere groep.
Willeke Bogaarts
Ik kom een half jaar stage lopen in groep 6A en
daarna nog een halfjaar bij de kleuters. Ik ben er
elke week op maandag en dinsdag en daarnaast
ben ik er om de drie weken een
hele week. Ik studeer de PABO op
de CHE en zit nu in mijn tweede
jaar. Doordeweeks woon ik samen
met mijn broer en een vriendin op
kamers in Ede. Zelf kom ik uit
Hoogmade, waar ik ieder
weekend nog naar toe ga. Ik ben
18 jaar en vind het leuk om te sporten. Mijn
hobby’s zijn wielrennen en dansen. Daarnaast zit
ik sinds dit jaar bij de studentenvereniging
Navigators waar ik samen met leeftijdsgenoten
over het geloof mag gaan praten en waar ik leuke
activiteiten mee ga doen.
Ik heb veel zin in de aankomende stagedagen en
kijk er naar uit om de kinderen goed te leren
kennen en hen nieuwe dingen aan te mogen leren!
Wiemar Pomme
Mijn naam is Wiemar
Pommé, ik ben 18 jaar en ik
loop dit eerste half jaar in
groep 8 stage. Ik doe het
tweede jaar PABO op het
CHE, hiervoor deed ik de
HAVO op Het Streek en
daarvoor zat ik hier op de
Veldhuizerschool. Ik hoop dat ik de aankomende
maanden de kinderen veel kan leren en ook zelf

veel kan leren! Als je met me wil spreken ben ik te
vinden in groep 8.
Jaline Bouwheer
Ik ben Jaline Bouwheer, ik woon in Lunteren en
ben 17 jaar. Ik doe de opleiding onderwijsassistente op het Hoornbeeck college in
Amersfoort. Ik zie erg uit naar deze stage in groep
5 bij juf Sok en juf Eckeveld. Ik loop stage tot begin
februari en ga daarna weer naar school.
Verdwijnen fietssleutels
In de afgelopen week zijn er meerdere fietssleutels
verdwenen. De dader(s) hebben de sleutels uit de
fietsen gehaald en verstopt of weggegooid. Dit is
ontzettend vervelend en onacceptabel. We zijn op
zoek naar de sleutels en de daders. Mocht u meer
weten, laat u het ons weten.
We willen ook gelijk de oproep doen om de fietsen
op het schoolplein op slot te zetten.
Brandoefening
Dinsdag
22
september
hebben we op
school
een
brandoefening
gehouden.
De
kinderen waren
binnen
drie
minuten buiten
en de ontruiming
was afgerond in
zeven minuten.
We hebben de ontruiming geëvalueerd en
verbeterpunten opgenomen in het nieuwe
ontruimingsplan.

Dode hoekproject
Afgelopen maandag kreeg groep 8 les over de
dode hoek. Na een korte bespreking naar
aanleiding van een film kropen we echt in de rol
van fietser en vrachtwagenchauffeur. Vanuit de
cabine konden we goed zien wat een
vrachtwagenchauffeur ziet en wat hij niet ziet.
Als fietser hebben we goed gekeken op welke
plekken wij de chauffeur kunnen zien en hij dus
ons ook en hebben we geleerd waar we veilig
staan als er een vrachtwagen voor het stoplicht
staat.
Ons advies: ‘Blijf uit de dode hoek!’

Bezoekjes onder schooltijd
Er wordt regelmatig een verzoek gedaan voor een
bezoek aan een tandarts of andere medische
afspraken. We willen u vragen om deze afspraken
zoveel mogelijk buiten schooltijd wilt plannen.
Mocht dit echt niet anders kunnen, dan willen we
u vragen om uw zoon/dochter zo kort mogelijk van
te voren op te halen en zo snel mogelijk weer terug
te brengen. Alvast hartelijk bedankt.

Zending
De periode tot aan kerst sparen we met elkaar
voor de stichting 'Red een Kind'. In de periode van
30 september t/m 31 oktober sparen we specifiek
voor kinderen in Rwanda, zodat ze voldoende en
gezonde voeding krijgen. Voor deze spaaractie
krijgen de kinderen een spaarkaart mee waarmee
ze geld op kunnen halen bij familie, bekenden,
vrienden, buren e.d. Voor iedere euro die wordt
opgehaald mogen ze een worteltje/ ananasje/
banaantje op de spaarkaart kleuren. Is de
spaarkaart vol dan mogen ze die samen met het
geld inleveren bij hun eigen juf of meester. Het zou
natuurlijk heel leuk zijn als kinderen een kleine
actie op touw zetten door bijvoorbeeld lege
flessen op te halen of auto's te wassen, cakejes/
koekjes of geknutselde kaarten/ armbandjes o.i.d.
te verkopen. Wilt u proberen uw kind(eren) te
stimuleren om zich in te zetten voor deze actie?
Meer informatie over de actie vindt u op de site
www.redeenkind.nl . Van het opgehaalde geld
wordt 90% overgemaakt naar 'Red een kind'. De
overige 10% mogen we gebruiken voor de
aanschaf van nieuwe boeken voor school
(samenwerking tussen 'Red een Kind' en
Brancheorganisatie voor het Chr. Boeken- en
Muziekvak i.v.m. de Kinderboekenweek)
Kinderboekenweek
De weken voor de herfstvakantie doen we
gewoontegetrouw
mee
met
de
Kinderboekenmaand. In samenwerking met de
bibliotheek hebben we weer allerlei activiteiten
opgezet om het lezen extra onder de aandacht van
de kinderen te brengen. Het thema is dit jaar 'En
toen...' Met dit thema gaan we terug in de tijd.
Geschiedenis komt tot leven en laat kinderen
werelden van vroeger ontdekken. Lees spannende

verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of
kom van alles te weten over de Oudheid. Voor de
onderbouw zal o.a. een theaterstuk worden
opgevoerd en de kinderen van de midden- en
bovenbouw
krijgen
een
bijzondere
geschiedenisvertelling te horen. Bovendien doen
de groepen 5 t/m 8 dit jaar mee aan de voorrondes
van de voorleeswedstrijd waarvan de spannende
finale vrijdag 16 oktober zal plaatsvinden. Op dit
moment zijn een paar professoren actief om een
uitvinding te doen die bij dit thema past. We zijn
benieuwd en houden u op de hoogte...!
Verteltassen
Dit jaar zijn we weer van start gegaan met de
verteltassen voor de groepen 1 en 2. Een paar
weken geleden zijn de eerste tassen uitgeleend
aan de kinderen van de groepen 2a en 2b. Wat fijn
om te zien dat ouders en kinderen in de rij stonden
om een tas uit te kiezen. We hopen dat iedereen
veel plezier heeft beleefd aan het samen lezen en
herlezen van het prentenboek en het informatieve
boek. En dat de spelletjes in de tas veel zijn
gespeeld. Leren lezen begint met plezier in lezen
en daar kunnen we al jong mee beginnen!
Woensdag 7 oktober moeten de tassen weer
worden ingeleverd. De tassen zullen worden
gecontroleerd en donderdag 8 oktober worden ze
uitgeleend aan de kinderen van de groepen 1a en
1b. Rond 8.15 uur staan we met de tassen bij het
kleuterhek. Ouders en kinderen van groep 1
kunnen dan samen een mooie tas uitzoeken.
Spreekuur CJG/GGD vervalt
Woensdag 30 september zou het CJG op school
een spreekuur hebben. Dit vervalt echter omdat
veel personeel wordt ingezet voor het bron- en
contactonderzoek. Voor uw vragen kunt u wel

terecht bij de volgende personen: Leontine de
Waal (CJG) ldwaal@opella.nl of Gerian Verhoeven
(GGD) gerian.verhoeven@vggm.nl bij vragen over
opvoeding of gezondheid.
Ook organiseert het CJG diverse cursussen voor
ouders. Thema’s zoals pittige pubers, vrienden
komen aan bod. Via deze website kunt u het
aanbod bekijken. www.cjgede.nl\activiteiten.
Zitzakken gevraagd.
Volgende
week
begint
het
thema
kinderboekenweek bij de kleuters. We willen
daarom met de kleuterklassen in elke klas een
leuke leeshoek inrichten. Wij zijn op zoek naar
zitzakken die we de komende drie weken zouden
mogen lenen. Dan kunnen de kinderen daar lekker
een boekje op lezen.
Studiedag 1 oktober
Donderdag 1 oktober hebben we als team een
studiedag. Deze dag zijn de leerlingen vrij.
Fiets gezocht!
Voor het heen en weer fietsen naar de gymzaal
maakten verschillende meesters en juffen
dankbaar gebruik van twee 'gymfietsen'. Helaas
zijn deze door vernieling niet meer bruikbaar. Wie
kan ons helpen aan een (tweedehands) fiets?
Heeft u een tip, of staat er bij u thuis een fiets die
de leerkrachten mogen gebruiken, dan kunt u dit
aangeven bij meester Wim van Aggelen of juf Joske
Sok. We horen graag van u!
Aangepaste regels Corona
De richtlijnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd zijn versoepeld. Kinderen met milde
klachten (verkoudheid, snotneus e.d.) mogen

gewoon naar school. Dit geldt niet als kinderen in
contact zijn geweest met een Corona-patiënt of
als er iemand in het huishouden van het kind is
met koorts of benauwdheid. Kinderen met andere
klachten, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals
benauwdheid, (meer dan incidenteel) hoesten en
koorts) moeten thuisblijven. Zij blijven thuis totdat
deze klachten 24 uur over zijn.
Cursus Gigatypen
Gigakids-typecursus met tien
vingers blind leren typen.
Bij voldoende aanmeldingen
is er de mogelijkheid om dit schooljaar na
schooltijd op school een Gigakids-typecursus met
10 vingers blind typen te volgen.
Heel belangrijk om het digitale schoolwerk
makkelijker aan te kunnen leveren en het geeft
een enorme voorsprong op kinderen die op het
voortgezet onderwijs nog hun typediploma
moeten halen. Voor kinderen met dyslexie is het
ook heel belangrijk om te leren typen. Indien
gewenst is daar ook een speciale versie voor van
onze cursus.
De persoonlijke begeleiding, het gezamenlijk
volgen van de les en het hierin doen van leuke
activiteiten, maakt dat de kinderen meer
gemotiveerd zijn om te oefenen dan bij een onlinecursus. Ook wordt er gelet op houding en
vingerzetting, zodat de letters op de juiste manier
worden aangeslagen.
Indien Corona het geven van fysieke lessen
verhindert, zal er d.m.v. persoonlijke filmpjes via
Whatsapp of e-mail worden gecorrespondeerd,
waardoor de vingerzetting gecontroleerd blijft.
De cursus is bedoeld voor leerlingen van groep 6
tot en met 8 en bestaat uit 12 begeleide lessen
(inclusief examenles) van 3 kwartier. Ook online

worden de resultaten gevolgd. Via een inlogcode
voor computer of laptop moet thuis iedere dag
nog ongeveer een kwartier worden geoefend.
De cursusprijs voor schooljaar 2020-2021 bedraagt
€ 169,- inclusief examengeld, te voldoen nadat er
definitief een cursus op een bepaalde dag en
tijdstip is ingepland en binnen 14 dagen nadat de
factuur is verzonden.
De
eerstvolgende
cursusmogelijkheid
is
december. Als er niet voldoende aanmeldingen op
de school van uw kind zijn, of ik niet voldoende
kinderen op een bepaalde dag kan inplannen, kan
de cursus mogelijk later in het schooljaar
plaatsvinden. Ook kan er in overleg worden
gekeken of uw kind bij een cursus op een andere
school kan aansluiten, als er geen mogelijkheid is
op de eigen school van uw kind.
Soms is de cursus niet aansluitend aan schooltijd,
maar een uur later, omdat ik eerst naar een andere
school ben, óf omdat er veel aanmeldingen zijn,
waardoor er twee cursusgroepen worden gemaakt
(in principe indeling op volgorde aanmelding). Ook
op woensdagmiddag zijn er lessen.
Opgave graag z.s.m. maar vóór 17 oktober via een
e-mail aan: marja.typicalme@gmail.com onder
vermelding van de naam van uw kind en naam van
de school. Na aanmelding ontvangt u de algemene
voorwaarden en het inschrijfformulier, dat u
ingevuld en voor akkoord ondertekend per e-mail
kunt retourneren, waarna de inschrijving compleet
is. Op dit formulier kunt u o.m. de dag(en) en/of
het tijdstip invullen, waarop de cursus echt niet
kan worden gevolgd. Door de diverse andere
bezigheden van de kinderen is het soms heel lastig
om een groep te vormen.
Voor meer informatie en de algemene
voorwaarden kunt u terecht op www.typicalme.eu
of www.gigakids.nl.

Marja van der Helm
Telnr. 06-19021839
KvKnr. 56355025
Agenda
28, 29 en 30 september: Groep 8 op
kamp
1 oktober studiedag. Kinderen zijn vrij.
5 oktober: Dag van de leraar
8 oktober: Schoolfotograaf
12-16 oktober Kinderboekenweek
13 en 15 oktober: Voorlopige
adviesgesprekken groep 8
14 oktober: Gebedskring
16 oktober Continurooster, kinderen om
14.00 uur uit.
Swim2Play
-

-

-

Maandag 28 september en 5 oktober
groep 6a 9.30 uur-10.15 uur; groep 6b
10.15 uur- 11.00 uur
Vrijdag 2 en 9 oktober groep 3b 10.3011.15 uur
12 oktober: groep 4 8.45-9.30 uur; groep
8 9.30-10.15 uur; groep 710.15-11.00
uur
16 oktober groep 3a 9.30-10.15 uur;
groep 2a 10.30-11.15 uur

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

