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Contactavonden
In de afgelopen week hebben we weer veel ouders
mogen ontmoeten. Veel gesprekken zijn gevoerd
in goede harmonie met het belang van de kinderen
als uitgangspunt.
Mooi om te horen dat veel ouders aangaven dat
hun kind met plezier naar school gaat. Dat doet
ons heel goed. Ook de rapporten in groep 2 zijn
goed ontvangen. Heel fijn om te horen dat het
gewaardeerd wordt dat inhoud en vorm dicht bij
de kinderen is gebleven. Een comliment voor onze
teamleden die dit rapport zo ontworpen hebben!

Even voorstellen
Mijn naam is Willeke van Lagen.
Ik ben zestien jaar en zit in het eerste jaar van de
opleiding Pedagogisch Werker (uitstroomrichting:
Onderwijsassistent) op het Hoornbeeck College te
Amersfoort.
Dit eerste jaar van mijn opleiding mag ik tien
weken stagelopen. Ik heb gekozen voor een
basisschool, omdat ik hier waarschijnlijk later wil

werken. Aangezien ik ook in Ede woon, ben ik bij
de Veldhuizerschool terechtgekomen.
Deze tien weken kunnen jullie me vinden in groep
6. Ik ben hier in principe elke schooldag te vinden,
behalve de verplichte terugkomdag op het
Hoornbeeck één keer in de twee weken.
Ik hoop op tien leuke, gezellige en leerzame
weken, maar dat gaat zeker goed komen!
Vriendelijke groeten,
Willeke van Lagen

Biddag “Wat vraag jij?”
Koning Salomo had de moeilijke taak om zijn vader
David op te volgen. God wil hem helpen en Salomo
mag een een wens doen. Hij vraagt niet iets voor
zichzelf, maar om wat hij nodig heeft om een
goede koning te zijn.

Op woensdagmorgen 13 maart willen met de
kinderen en u rond dit thema biddag vieren in de
hal van onze school.
Ds. Floor hoopt deze samenkomst te leiden.

Dammen
Zaterdag 9 februari was de schooldamfinale van
Gelderland. Twee teams van de Veldhuizerschool
hebben hier aan deelgenomen. Team 1 bestond uit
Marthe Brander (gr. 7), Joas Borsje (gr. 7), Nathan
van Dijk (gr. 7) en Jesse Kok (gr. 8b). Team 2
bestond uit Jon Lamper (gr. 8b), Loïs van Meijeren
(gr. 8b) en Ruth (gr. 7) en Jonathan Vierbergen (gr.
8b). Beide teams hadden het in de halve finale
gepresteerd om zich te plaatsen voor deze grote
finale van Gelderland, waar ook deelname aan de
halve finale van Nederland op het spel stond.
Na een middag hard strijden is het deze teams
wederom gelukt om zich te plaatsen voor de
volgende ronde. De laatste ronde speelden de

twee teams tegen elkaar. Na een eerlijke en lange
strijd eindigde de wedstrijd in een 4-4 gelijkspel,
waardoor beide teams in de top tien eindigden.
Team 1 eindigde op plaats negen, team 2 op plaats
acht. Op een zaterdag in april 2019 mogen beide
teams strijden voor een plekje in de finale van
Nederland.
Het is een team van de Veldhuizerschool al een
heel aantal jaren niet gelukt om zich te plaatsen
voor de finale van Nederland. De laatste keer was
ergens in de tijd van het oude schoolgebouw. We
hopen allemaal een sensatie, aangezien de kans
extra groot is met twee teams in deze halve finale.

Tandzorg
Op 15 februari kregen de kleuters van groep 1a en
1b les van Corina Dollen, de moeder van
Nathanaël. Zij is mondhygiëniste.
De kinderen hebben een paar filmpjes bekeken
over het gebit. Ze deden mee aan een quiz over
wat goed of fout is voor hun tanden en kiezen.
Ze hebben ook poetsles gehad. Ieder kind kreeg
een tandenborstel, tandpasta en een poetsdiploma mee naar huis.
En nu maar goed poetsen thuis!

Luizencontrole
Op maandag 4 maart zal er weer
een luizencontrole worden gehouden. Wilt u
ervoor zorgen dat er niet teveel gel in het haar zit
en de kapsels niet te ingewikkeld zijn? Mochten
er luizen gevonden worden bij uw kind of als er
twijfels zijn, dan wordt u hiervan door school op de
hoogte gesteld. Het blijft belangrijk om ook thuis
regelmatig het haar van uw kind te controleren.
Gebedskring
Op 27 maart hoopt de gebedskring weer bijeen te
komen in het kantoor van Chris. Vanaf 8.30 uur
willen we zorgen en vreugden van kinderen,
ouders en school weer neerleggen bij onze
Hemelse Vader. Een belangrijk onderdeel van het
schoolleven waarvoor we u weer van harte
uitnodigen.
Agenda
Vrijdag 22 februari groep 5 t/m 8
continurooster tot 14.00 uur.
Vrijdagmiddag start Voorjaarsvakantie!
Maandag 4 maart luizencontrole

-

Woensdag 6 maart Verteltassen
inleveren
Donderdag 7 maart C.J.G. consult v.a.
09.00 uur
Woensdag 13 maart Biddag met kinderen
en ouders v.a. 08.30 uur
Woensdag 20 maart Verteltassen
uitlenen
Woensdag 20 maart start schoolvoetbal
Donderdag 21 maart start typecursus
Maandag 25 maart studiedag - alle
kinderen vrij
Woensdag 27 maart Gebedskring

Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag
29 maart 2019.
We wensen u allen
voorjaarsvakantie toe.
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool
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