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Geboren
Verrast, verwonderd, vertederd en blij melden
Diane en Marcel Buurman (Javalaan 46, 6712 AT)
de geboorte van Jayden.
Jayden is geboren op 16 juli en het broertje van
Dylan en Yvana.
We feliciteren hen van harte met hun nieuwe
gezinslid en wensen hen Gods zegen toe bij het
opgroeien en de opvoeding. Graag sluiten we ons
aan bij de woorden op het kaartje:
“Geboren uit liefde kostbaarder dan goud.
Door God geliefd aan ons toevertrouwd.
Een stukje hemel lieflijk en klein.
Een wonder waarvoor we dankbaar zijn.”

Met een prachtige oude oliewagen werd zij door
een oud-leerling (38 jaar geleden bij haar in de
klas) thuis opgehaald. De kinderen vormden een
feestelijke erehaag en tijdens de jaaropening werd
zij door kinderen toegezonden. We hebben de
Here gedankt voor het jubileum en met elkaar
gevraagd om een zegenrijk jaar voor ons allen.

Jubileum juf Lida van den Berg
Het was een enorme verrassing voor juf Lida van
den Berg dat zij vanmorgen tijdens de jaaropening
zo in het zonnetje werd gezet.

Nieuw leven
Wij zijn blij, dankbaar en onder de indruk van een
groot nieuw wonder in ons leven. Dit hebben we
onlangs kenbaar gemaakt aan onze familie en
vrienden met dit T-shirt wat onze zoon Jesse
draagt. Op deze manier willen we jullie ook op de
hoogte stellen van het grote wonder dat God ons
heeft gegeven. Willard, (juf) Karin Lambers en
Jesse.

Openingsfeest vrijdag 14 september
Op vrijdag 14 september nodigt de Ouderraad u uit
voor het jaarlijkse ‘Openingsfeest’. We hopen dat
dit jaar het weer ons goed gezind is en kijken uit
naar uw komst.
U bent allen van harte welkom tussen 17:00 –
19:00 uur. Wij zorgen voor iets te eten in de vorm
van een pannenkoek of patat. Daarnaast zorgen
we voor iets te drinken en een ijsje als toetje.

Helaas zijn er wel kosten verbonden aan de
versnaperingen. Hiervoor kunt u muntjes kopen
die u in kunt wisselen voor iets eten of drinken.
De muntverkoop is op de dag zelf om 17.00 uur,
maar vindt u het makkelijker al in huis te hebben?
Op donderdag 13 september zullen we zowel om
8.30 uur als om 15.30 uur op het plein staan zodat
u vast de muntjes in kunt kopen.
In verband met het jubileum van juf Lida van den
Berg worden aan alle kinderen die vrijdag
aanwezig zijn GRATIS muntjes uitgereikt om patat
of een pannenkoek te halen!!!
Daarnaast hopen we een spel te gaan spelen,
BINGO, hiervoor kunt u ook een muntje kopen,
tegen inruil van een muntje ontvangt u een
bingokaart. Wilt u zelf zorgen voor een
pen/stift/potlood? Er moet het een en ander
klaargezet worden (15.30 uur) en na afloop (19.00
uur) worden opgeruimd. Wilt u helpen? Meld u
aan op mailadres or-vhs@veldhuizerschool.nl
Contact met school
U kunt onze school bereiken via telefoonnummer
615269 of via de mail:
info@veldhuizerschool.nl
Een goed contact met u als ouders stellen wij op
prijs. Mocht u iets willen vragen of meedelen aan
de leerkracht dan kunt u na schooltijd telefonisch
contact met hen opnemen. Of u stuurt een
berichtje via de mail (zie Ouderportaal).
Even voorstellen
Mijn naam is Elsbeth van der Woerd en ik kom
stage lopen op de Veldhuizerschool. Het eerste
half jaar zal ik op de donderdag en vrijdag te
vinden zijn in groep 8b en vanaf februari op de
maandag, dinsdag en woensdag in groep 4. Ik zit
nu in het derde jaar van de pabo op Windesheim

in Zwolle. Dit jaar moesten wij een specialisatie
kiezen op mijn opleiding en heb ik gekozen voor
natuur & techniek en beeldendonderwijs, in de
lessen die ik ga geven zal dit ook veel terug komen.
Ik kijk uit naar het komende jaar en hoop veel te
kunnen leren hier op school.
Groet, Elsbeth van der Woerd

Ik ben Jan Mosterd, ik ben 17 jaar, kom uit
Harskamp en zit in het tweede studiejaar van de
opleiding Onderwijs Assistent op het Hoornbeeck
College in Amersfoort. Ik hoop de komende 20
weken stage te lopen in groep 6 en daar veel te
leren en ervaring op te doen.
Daarna wil ik nog graag de PABO doen om over 5
jaar voor de klas te kunnen staan!
Ik heb erg veel zin in deze stageperiode!

Laat jij ook één week de auto staan?(of vaker)
Naast verkeersles op school is verkeersopvoeding
thuis net zo belangrijk. Wij roepen daarom alle
ouders op om de route naar school bij de start van
het nieuwe schooljaar (samen met de kinderen)
naar school te fietsen of te lopen. Zo kunnen
lastige verkeerssituaties worden geoefend en
verkleinen we de kans op ongevallen!

Schoolfotograaf
Volgende week donderdag, 13 september, komt
de schoolfotograaf. U heeft daar deze week al
informatie over ontvangen. We hopen weer op
mooie portretten.
Luistergesprekken
De techniek liet ons her en der in de steek voor wat
betreft de planning van de luistergesprekken. Juf
Branda Loonstra moest alle zeilen bijzetten om
het één en ander recht te krijgen. We hopen dat
op tijd de planning rond is. Mochten er nog fouten
in het systeem geslopen zijn, kunt u rustig een
mailtje naar juf Loonstra struren. De gesprekken

zijn D.V. op dinsdagavond 18 sept., woensdagmiddag 19sept. en donderdagavond 20 sept.
Dit jaar vragen we aan u om een kleine anekdote
van/over uw kind te vertellen. Aan de hand
daarvan voeren we het gesprek.

Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op
onze site nederland.madscience.org en klik direct
op het inschrijfformulier.

Uit de media

Wetenschap en techniek
Op maandag 3 september kwam één van de Mad
Science professoren een spectaculaire Science
show op onze basisschool verzorgen. De kinderen
van groep 4 t/m 8 kunnen zich inschrijven voor de
nieuwe
naschoolse
wetenschap
en
techniekcursus.

Zij worden vanaf 24-9-2018 iedere maandag, zes
weken lang, meegenomen in de wondere wereld
van experimenten, proefjes en demonstraties!
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal
de professor de wetenschap en techniek die
daarachter zit uitleggen. Uiteraard gaat ook
iedereen zelf aan de slag als wetenschapper. Van
lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld
van raketten en scheikunde. Er komt van alles aan
bod! Na afloop van de show zijn inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET OP!
Inschrijven kan t/m 10-9-2018 en vol=vol.

Herhaalde oproep: Luizenouders gezocht!
Wie komt ons luizenteam versterken? We zijn op
zoek naar ouders die elke maandag na de
vakantie van 8.30 tot uiterlijk 10.00 uur
beschikbaar zijn om de haren van de kinderen in
de verschillende groepen te controleren. We
werken met een gezellig en ervaren team, die
bereidt is om je in te werken. Lijkt het je wat om
ons team te komen versterken, mail dan zo
spoedig mogelijk naar:
aslingerland@veldhuizerschool.nl.
U leest het hierboven: u kunt zo maar aangewezen
worden om op school te komen werken…
Gebedskring
Komende woensdag (12 september) komt de
gebedskring weer bijeen. Een heel belangrijk
onderdeel van ons schoolgebeuren!!!
Even over half negen komen we samen in het
kantoor van de directeur. Bid u mee?

Agenda
Maandag 10 september verkeerscommissie
Woensdag 12 september gebedskring
Donderdag 13 september schoolfotograaf
Vrijdag 14 september start Plusklas
Vrijdag openingsfeest
Dinsdag 18 september prinsjesdag
Dinsdag 18 september luister-gesprekken
Woensdag 19 september Verteltassen
Woensdag 19 september luistergesprekken
Donderdag 20 september spreekuur CJG
(8.30 uur)
Donderdag
20
september
luistergesprekken

staat op de kaart hieronder. Graag geven we dit
aan u mee.

Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag
21 september
Op 24 augustus is de (schoon)vader van Rianne
Sprong overleden. We hebben hen van harte
gecondoleerd met dit verlies. Zijn levensmotto

