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Terugblik studiedag
Op de studiedag van 1 oktober hebben we als
team nagedacht over de identiteit van de school.
We hebben gesprekken gevoerd met elkaar over
de achtergrond van de school, de diversiteit onder
de ouders en leerkrachten en hoe mooi die
verschillen zijn. We hebben als leerkrachten van
een christelijke basisschool de mooie en eervolle
taak om te leven tot eer van God en wij ook een
voorbeeld voor de kinderen mogen zijn.
Afscheid
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om in
deze nieuwsbrief een woord van dank te schrijven
ter gelegenheid van mijn afscheid.
Wat een geweldig feest is het geworden! Op
woensdagavond werd ik, mijn vrouw en enige van
mijn kinderen (onze kinderen en kleinkinderen uit
de Verenigde Staten konden niet naar Nederland
reizen) verrast door het team. We beleefden een
avond vol liedjes, sketches, filmpjes en
toespraken. Tussendoor konden we genieten van
heerlijke hapjes en drankjes.
Op vrijdagmorgen mochten we opnieuw in het
zonnetje gezet worden. Geblinddoekt werd ik ’s
morgens naar school gebracht en daar stonden tot
mijn grote verrassing alle kinderen opgesteld.
Door de haag lopend, stond aan het eind een
prachtig cadeau. Een oude appelboom als

geschenk van alle
kinderen en ouders.
Ontroerend mooi en
vol
getekende
appeltjes van de
kinderen.
In de hal volgde nog
een
show
van
meester Van Aggelen
en meester Smit.
Naast goocheltrucs
werd er ook uit volle
borst gezongen. In één woord geweldig.
Het deed mij al die dagen verdriet dat ik geen
persoonlijk afscheid kon nemen van ouders. In al
die jaren heb ik genoten van onze contacten. Tot
mijn verrassing mochten we aan het einde van die
ochtend in een oude legerjeep stappen en stonden
ouders en kinderen langs de wegen mij uit te
zwaaien. Dat deed erg goed.
Op dit moment ben ik nog bezig de honderden
kaarten en mailtjes te lezen die ik mocht
ontvangen. Ook staat de keukentafel nog vol met
cadeautjes die ik meegekregen heb of nagestuurd
zijn.
Het is een voorrecht om op deze wijze afscheid te
mogen nemen van een prachtige school met
mooie kinderen, betrokken ouders en een stralend
team. Hartelijk dank voor alle goeds dat ik heb
mogen ontvangen. In dit alles hebben we bovenal

God gedankt voor zoveel mooie momenten en
zegeningen. Het ga u allen goed onder Zijn
zegenende handen.
Chris van den Heuvel
Gezocht: Overblijfouders.
We zijn en blijven op zoek naar overblijfouders. Op
dinsdag en donderdag zijn er meer dan honderd
kinderen die overblijven. Om ervoor te zorgen dat
elk kind met plezier overblijft en we de rust kunnen
bewaren op het schoolplein, zijn we op zoek naar
nieuwe overblijfouders.
We begrijpen dat uw kind overblijft, omdat u zelf
niet thuis kunt zijn, maar we doen een beroep op
uw verantwoordelijkheid om het overblijven te
kunnen blijven organiseren op de huidige manier.
Als u vragen heeft, of u wilt zich opgeven, dan kunt
u mailen naar overblijven@veldhuizerschool.nl
Coronamaatregelen
Afgelopen dinsdag heeft premier Mark Rutte
nieuwe maatregelen afgekondigd. Gelukkig blijven
de scholen open en mogen we fysiek onderwijs
blijven geven. Een aantal ouders van de school zijn
al positief getest op corona, maar in de school is
dat gelukkig (nog) niet het geval. Er is
onduidelijkheid over wanneer leerlingen weer
naar school mogen na een quarantaine. Vanuit de
rijksoverheid zijn de volgende richtlijnen. Het
betekent dat als uw kind direct contact heeft

gehad (15 minuten op minder dan 1,5 meter
afstand) met een besmet persoon de quarantaine
van tien dagen opnieuw start.
Twijfelt u of uw kind op school kan komen in
verband met corona, dan kan de beslisboom
richting geven. De beslisboom is als bijlage
toegevoegd.
Luizencontrole
Vanwege de coronamaatregelen vinden er op
school geen luizencontroles plaats.
Wij willen vragen of u zelf de haren van uw
kind(eren) regelmatig wilt controleren.
Mocht u luizen bij uw kind(eren) aantreffen, wilt u
dit aan de leerkracht van uw kind melden.
Zo kunnen we met elkaar een uitbraak voorkomen.
Verkeerssituatie
Graag vragen we uw aandacht voor de
verkeerssituatie rond het halen en brengen van de
kinderen. Op de piekmomenten is er helaas veel
overlast voor de buurt en ontstaan er onveilige
situaties. Wilt u daarom op het volgende letten:
Kom zoveel mogelijk op de fiets als u uw
kind haalt en brengt. Als het niet mogelijk
is parkeert u uw auto aan de rechterkant,
maar niet voor de opritten van
buurtbewoners! Ook al staat u er slechts
een paar minuten. Het is erg vervelend.
Wilt u de auto niet in de bocht en net
voorbij de bocht zetten van de Kraatsweg
en van Galenstraat. Het gevolg is dat
auto’s vanuit de van Galenstraat op de
linkerhelft van de Kraatsweg rijden en
tegemoetkomend verkeer niet goed zien
aankomen. Dit leidt tot gevaarlijke
situaties.

-

Wilt u uw kind opwachten aan de
rechterkant van de weg. Dit voorkomt
dat kinderen onverwacht de straat
oversteken.
Alvast hartelijk dank, zo zorgen we samen voor een
veilige en prettige buurt!

met de finale van de voorleeswedstrijd. Het was
een spannende finale maar uiteindelijk heeft
Maarten van Maastricht uit groep 8 gewonnen.
Hij mag onze school in januari vertegenwoordigen
tijdens de volgende ronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd in de bibliotheek.

Geluidswal
De geluidswal tussen de N224 en de Van
Speykstraat is een speelplek voor de kinderen.
Helaas zijn er ook vernielingen van het openbaar
groen. De wijkbeheerder van Ede Centraal, Bart ter
Steege heeft hier aandacht voor gevraagd middels
een brief die verspreid is in de wijk. Ook op deze
wijze willen wij er aandacht voor vragen. Ook hier
geldt: Samen zorgen we voor een veilige en
prettige buurt!

Zending
We zijn nog maar halverwege, maar wat een
succes is het zendingsproject voor 'Red een Kind'
nu al. Op dit moment is er door de kinderen al
€ 2234,15 meegenomen. En wat een leuke acties
hebben de kinderen bedacht om dat geld te
verdienen. We hopen dat de kinderen ondanks de
aangescherpte coronamaatregelen tijdens de
herfstvakantie in de gelegenheid zijn om de actie
voort te zetten. De actie eindigt op vrijdag 30
oktober. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind het
opgehaalde
geld
uiterlijk
woensdag
4
november
meeneemt?
Voor nu alvast
heel hartelijk
dank!

Kinderboekenweek
De afgelopen weken
hebben we met
elkaar
aandacht
besteed aan de
Kinderboekenweek.
Op het podium
stond een echte
tijdmachine en dat hij ook werkte, konden de
kinderen zien tijdens de opening vorige week
maandag. Er kwamen zowaar een Romeinse
soldaat en later een indiaan uit de tijdmachine
stappen. Ook in de klassen zijn de kinderen over
het
thema
'En
toen...' met boeken
bezig
geweest.
Vandaag hebben de
groepen 5 t/m 8 de
Kinderboekenweek
feestelijk afgesloten

Dankdag
Woensdag 4 november hopen we met elkaar
Dankdag te vieren. Dat doen we op school in de hal
met alle kinderen. Helaas kunt u daar als ouders en
andere belangstellenden niet bij aanwezig zijn. Het
thema is dit jaar 'Dank God in alles'. Een spannend
thema nu we weer volop met corona te maken
hebben. Bij deze nieuwsbrief vindt u het
gezinsdagboekje met daarin Bijbelteksten om
thuis met elkaar te lezen en te bespreken,
opdrachtjes, puzzels, gebedspunten en liedtips.

We hopen dat dit gezinsdagboekje u helpt om
bewust naar Dankdag toe te leven.

Kerstboeken
Gisteren hebt u via de mail de brief gekregen over
de kerstboeken. Via de link kunt u de eerste én de
tweede keus van uw kind opgeven. Let u erop dat
u voor ieder kind het formulier opnieuw verstuurt?
We hopen alle opgaven uiterlijk 31 oktober binnen
te krijgen zodat de Ouderraad de boeken kan
bestellen.
Agenda
4 november dankdag in de hal
Swim2Play
-

-

26 oktober en 2 november: groep 4 8.459.30 uur; groep 8 9.30-10.15 uur; groep
710.15-11.00 uur
30 oktober en 6 november groep 3a
9.30-10.15 uur; groep 2a 10.30-11.15 uur

Ten slotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag
6 november. Voor nu een goede herfstvakantie
toegewenst.
Hartelijke groet, Team Veldhuizerschool

