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Ter inleiding
Bij het lezen van deze Nieuwsbrief lijkt de
Kerstvakantie al weer ver achter ons te liggen.
We zijn dankbaar dat er geen nare dingen zijn
voorgekomen met vuurwerk, thuis of op
vakantieadressen.
Zo zijn we het jaar 2019 ingegaan. Dan gaan
ook de vreugden en zorgen gewoon mee. In
sommige gezinnen kwam al verdriet door
(plotseling) overlijden van een familielid of
ziekenhuisopname van een kind.
Vreugde is er gelukkig ook te melden. Zo
mochten juf Margriet Bethlehem en juf
Fredrikze beiden weer oma worden. We
feliciteren hen daar van harte mee.
In ieder geval mogen we weten dat we
opnieuw een jaar ingaan onder de hoede van
onze Hemelse Vader.

Personeel
Gelukkig heeft de griepepidemie de leerkrachten nog niet zo erg te pakken. Juf Agnes
Willems was het eerste “slachtoffer”, maar is
weer aan het werk. Het aantal kinderen dat
ziek is, valt nog mee al beginnen er meer
leerlingen last te krijgen van o.a. buikgriep en
hoest. Het is gelukkig niet zo erg als een jaar
geleden toen we met een ellendig lange
griepperiode te kampen hadden.

Het herstel van juf Sijnie Fredrikze gaat
langzaam, maar gestaag vooruit.
De zorg voor Rachel vraagt nog alle aandacht
van juf Hanneke Slootweg. Terugkeer naar de
werksituatie is daardoor nog niet aan de orde.
Laten we onze zieken niet vergeten in onze
gebeden.

Juf Karin Lambers zal komende dinsdag voor
het laatst op school zijn. Dan gaat zij genieten
van haar zwangerschapsverlof. Na het
bevallingsverlof zal zij nog ouderschapsverlof
opnemen en dus voor de rest van het
schooljaar thuis zijn. We wensen haar en haar
gezin alle goeds toe en zien uit naar de nieuwe
wereldburger.

Gezin, School en Kerk
Op dit moment geven we in de groepen
aandacht aan het Bijbelproject “Ik ben…”
Volgende week zondag zal het thema
afgesloten worden in de diverse kerken. Dan
zal het thema van de diensten zijn “Ik ben de
Goede Herder”.
Komende woensdag zullen de predikanten in
de groepen zijn en horen wat er leeft rondom
het thema en bekijken welke werkjes er
gemaakt worden.

Nieuwe pop gezocht...
In groep 1/2 heeft onze pop het begeven.
Heeft u thuis nog een (Baby born) pop waar
niemand meer mee speelt, maar die nog wel
prima is?
De kinderen van onze groep zullen er heel blij
mee zijn.
Juf van Roekel en juf Floor.

Schoonmaakavond
Graag willen wij het volgende onder uw
aandacht brengen.
Twee keer per jaar wordt er een
schoonmaakavond georganiseerd.
Dit jaar is het op woensdag 23 januari en
woensdag 3 juli.
Bij de laatste schoonmaakavond is er ook de
mogelijkheid om thuis speelgoed schoon te
maken.
We willen u vragen om alvast een keuze te
maken:
* Schoonmaakavond woensdag 23 januari
* Schoonmaakavond woensdag 3 juli
* Thuis speelgoed schoonmaken in juli

Er zijn ook ouders die beide schoonmaakavonden van de partij zijn. Dat stellen wij
bijzonder op prijs! Uw hulp is hard nodig!
Soms is er te weinig hulp, zodat al het
materiaal niet schoongemaakt kan worden.
Mogen we op uw hulp rekenen?
De eerste schoonmaakavond is op woensdag
23 januari.
U bent welkom vanaf 18.30 uur. Om 20.30
uur hopen we klaar te zijn.
Wilt u zelf een emmer en een
schoonmaakdoekje meenemen?
Voor koffie en iets lekkers erbij wordt
gezorgd.
Voor de schoonmaakavond kunt u zich
opgeven via de intekenlijst bij de klas van uw
kind of via lvdberg@veldhuizerschool.nl
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Een hartelijke groet,
namens alle leerkrachten van de onderbouw,
Lida van den Berg
P.S. U hoeft zich nu nog niet op te geven voor
de schoonmaakavond in juli.

Schaatsen
Woensdagochtend 16 januari was een feestje
voor de groepen 3 tot en met 5: we gingen
schaatsen! Samen met ouders, die bereid
waren om te rijden, vertrokken we richting
het centrum van Ede. We hebben heerlijk
kunnen schaatsen op de schaatsbaan. Daarbij
werden de kinderen vanaf de kant of op de
schaatsbaan aangemoedigd door ouders!
Weer op school aangekomen werden we
verrast met een heerlijke beker warme
chocolademelk. Het was een gezellig
schaatsuurtje. Bedankt aan allen die hiervoor
hebben gezorgd!

Dammers door naar de finale van Gelderland
Afgelopen zaterdag 12 januari deden twee
teams van de Veldhuizerschool mee aan de
halve finale van Gelderland in Winterswijk.
Twee bovenbouwteams (groep 7 en 8) waren
klaargestoomd om te knokken voor een plekje
in de finale van Gelderland op 9 februari. De

eerste rondes begonnen beide teams
ontzettend goed, totdat ze in de derde ronde
tegen elkaar moesten. Waar in de finale van
Ede het eerste team nog met ruime cijfers
won, won nu het tweede team met 6-2. Een
teleurstelling voor het andere team, maar ze
bleven niet bij de pakken neerzitten. De vier
teamgenoten herpakten zich en wonnen zo
ronde na ronde, totdat ze in de laatste ronde
tegen de favoriet, die op dat moment al
kampioen was, mochten aantreden. Een
herhaling van de halve finale van Nederland
van vorig jaar, toen werd team één
uitgeschakeld in de laatste ronde, omdat ze
moesten spelen tegen de nummer één. Ook
ditmaal verloor het eerste team. De spanning
steeg. Ondertussen had het tweede team ook
een goed toernooi gespeeld en de laatste
ronde gewonnen. Ook bij hen was het nog
even spannend. Zouden ze doorgaan of niet?
Toen klonk er een stem uit de microfoon, die
zei dat de Veldhuizerschool 1 en 2 op de
achtste en negende plaats geëindigd
waren. Dit betekende een rechtstreekse
plaatsing voor de finale van Gelderland op 9
februari in Harderswijk. Een maand hard
trainen en dan mogen ze strijden om een
plekje in de halve finale van Nederland. Een
succesvolle middag dus voor Marthe Brander,
Joas Borsje, Nathan van Dijk, Kars en Jon
Lamper, Ruth en Jonathan Vierbergen en Loïs
van Meijeren.

Kangoeroe-wedstrijd
Donderdag 21 maart 2019 vindt de jaarlijkse
Kangoeroe-wedstrijd plaats. Dit is een
rekenwedstrijd voor leerlingen van groep 3
t/m 8 die het leuk vinden om eens op een
andere manier te rekenen (het niveau van de
sommen is hoog).
De wedstrijd is op school, onder schooltijd. Er
zijn binnen het basisonderwijs drie
opgavenversies:
1. wizFUN: voor groep 3 (12 vragen in 30
minuten) & groep 4 (24 vragen in 60 minuten)
2. wizKID: voor groep 5 & 6 (24 vragen in 50
minuten)
3. wizSMART: voor groep 7 & 8 (24 vragen in
50 minuten)
Wij sturen de antwoordbladen van de
leerlingen op en krijgen daar binnen enkele
weken de uitslag van. De 20 beste deelnemers
van groep 7 en 8 in Nederland mogen door
naar de grote finale in juni. Bovendien is er
voor elke deelnemer na afloop van de
wedstrijd een certificaat en een klein prijsje.
Voor de beste deelnemers zijn er ook nog
andere prijzen te winnen. Op de website

www.w4kangoeroe.nl
kunt
u
meer
informatie over de wedstrijd vinden.
Het is ook mogelijk om vooraf te oefenen. Ga
dan naar het kopje oefenen op de hierboven
genoemde site.
Twijfelt u of de wedstrijd wat voor uw zoon of
dochter is, dan raden we u aan samen eerst
wat oefenopgaven op de site te maken.
Per leerling moet er drie euro betaald worden.
Kinderen kunnen zich tot vrijdagmiddag 15
februari aanmelden. Wilt u dan een
enveloppe meegeven met drie euro en de
naam van het kind? Deze enveloppe kan bij
de eigen juf of meester afgeven. Wij regelen
dan de verdere aanmelding.

Onderzoek naar het leesgedrag
In het afgelopen najaar is een groep ouders
benaderd voor een onderzoek naar het
leesgedrag van kinderen thuis. Dit onderzoek
heb ik opgezet in het kader van mijn opleiding
Educatie aan de CHE, om hier via een online

enquête meer inzicht in te krijgen. Hier is door
velen gehoor aan gegeven, waarvoor dank!
De resultaten hebben niet alleen mij meer
inzicht gegeven, maar zijn ook interessant
voor u als ouder èn voor de school. Een
uitgebreid verslag van het hele onderzoek
vindt u als bijlage.
De meeste kinderen zijn gemotiveerd om
thuis te lezen. 46% van de kinderen leest
vrijwel dagelijks een boek. Toch is er ook een
groep van 59% die minder dan 3 kwartier per
week een boek leest; wat neerkomt op
minder dan 7 minuten per dag. Wist u dat
kinderen die 15 minuten per dag lezen of
voorgelezen krijgen hier hun woordenschat
flink mee uitbreiden? Er wordt veel
voorgelezen (meer dan het landelijk
gemiddelde), maar 68% geeft tevens aan dat
dit door tijdsdruk weleens lastig is of erbij in
schiet. (Voor)lezen wordt behalve als
leerzaam ook als gezellig en knus ervaren. De
bieb wordt goed bezocht door ouders en/ of
kinderen. De kleutergroepen lopen hierin
achter. Op zoek naar een leuk (prenten)boek?
Dan heeft u alle reden om er eens te gaan
kijken. Heeft uw kind overdag geen tijd of zin
om te lezen? Laat hem eens een kwartiertje
langer opblijven waarin er lekker gelezen
wordt, of gebruik een stickerkaart met wat
leuks als beloning bij een volle kaart.
De tablet en andere verleidelijke media
worden door vrijwel alle ouders als afleidend,
onrustig en slecht voor de ogen ervaren (dit is
tevens door wetenschappers vastgesteld).

Veel ouders willen dit daarom beperken,
omdat zij menen dat dit ook het leesgedrag
negatief beïnvloedt. Gelukkig zijn veel ouders
zich (opnieuw) bewust van het belang van
lezen, mede door dit onderzoek. In het
uitgebreide verslag kunt u meer details
vinden, tips en links naar enkele nuttige
websites. Goede voornemens voor 2019?
Daar hoort lekker (voor)lezen bij!

Gebedskring
We zijn heel blij dat we een nieuwe ouder
hebben mogen verwelkomen. Bent u er de
volgende keer ook bij?
Eerstvolgende gebedskring is 13 februari om
8.30uur in het kantoor van Chris. Welkom!
Agenda
- Woensdag 23 januari verteltassen
- Woensdag 23 januari predikanten in
de groepen voor het Bijbelproject
- Woensdagavond 23 januari schoonmaakavond groepen 1 en 2

-

Donderdag 24 januari adviesgesprekken groepen 8
Zondag 27 janauri Gezin-School- Kerk
diensten
Maandagavond 28 januari verkeerscommissie
Dinsdag 29 januari adviesgesprekken
groepen 8
Woensdag 30 januari studiedag team
– alle groepen vrij!!!

Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op D.V.
vrijdag 1 februari 2019
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

