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Studiedag
Op donderdag 26 september zijn we als teams
van de vereniging Hervormde Scholen te Ede
bijgepraat over de ontwikkeling van meer- en
hoogbegaafden. Vorig jaar is op onze scholen al
een verdiepingsslag gemaakt en dat zetten we
voort.

Op deze studiedag kregen we handvatten over
klassenmanagement en het pedagogisch didactisch handelen. Ook een workshop over
slimme kleuters leverde veel nieuwe inzichten
op.

Klassenouders
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar
klassenouders!
Wat houdt het in om klassenouder te zijn?
Aan iedere groep worden één of twee ouders
gekoppeld die de leerkracht assisteren bij
allerlei praktische zaken. U kunt hierbij denken
aan praktische klusjes in de groep, inkopen
doen, assisteren bij een maaltijd op school en
andere dergelijke.
We zijn blij dat er al verschillende ouders
hebben aangegeven om klassenouder te willen
zijn voor een groep. Hieronder ziet u een lijstje
met aanmeldingen en de klassen waar we nog
ouders voor zoeken. U ziet dat er gelukkig
alweer een aantal is bijgekomen, maar er zijn
nog enkele gaatjes!!! (Mannen mogen ook!!!)
Geef u op en stuur een mailtje naar
info@veldhuizerschool.nl
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Ouderbijdrage
We zijn dankzij de trouwe betalende ouders een
gezonde financiële OR en daar in staat om
alle activiteiten te bekostigen die binnen de OR
vallen.
Hartelijk dank hiervoor!
Ook dit jaar wordt er weer een bijdrage van u
gevraagd. In deze periode ontvangt heeft u een
mail ontvangen met het verzoek uw bijdrage
over te maken.

Vanuit de GMR
Op dinsdag 25 september heeft de GMR met het
bestuur vergaderd op de Veldhuizerschool. We
hebben stil gestaan bij een aantal belangrijke
punten voor onze vereniging. Zo is het bestuur
samen met ons als GMR op zoek naar een
externe vertrouwenspersoon in het kader van
de klachtenregeling en de regeling melding
vermoeden misstanden. Verschillende mensen
met een onafhankelijke positie van de school
zijn benaderd. De vertrouwenspersoon mag
namelijk geen kinderen op een van de scholen
hebben, maar eventueel wel lid zijn van de
vereniging.
Daarnaast was er een agendapunt over Jennies
Kindcentrum (Koepelschool NMB). Duimelotje
heeft het voornemen om per 1 januari 2019 het
onderdeel op de Koepelschool NMB (De
Regenboog) van Jennies Kindcentrum over te
nemen. Ook zal er een overeenkomst getekend
worden voor een nauwe samenwerking tussen
Duimelotje en de vereniging. Hier zijn we erg blij
mee!
Wat ook een belangrijk punt dit jaar is, is de
nieuwe wet AVG. We zijn hier als GMR en
bestuur onze weg in aan het vinden en gaan ons
oriënteren of er voor de GMR een AVG training
beschikbaar is.
Naast deze punten hebben we ook stilgestaan
bij de jaarplanning voor het komende seizoen en
heeft het bestuur de GMR geïnformeerd over de
plannen voor een nieuwe structuur van de
vereniging en de plannen om te werken aan een
nieuw personeelsbeleid.

Het is erg waardevol om als GMR samen met het
bestuur te vergaderen. Input vanuit ouders en
leerkrachten wordt gewaardeerd.
Thema “De Winkel”
Met
een
boodschappentas,
lijstje
en, natuurlijk, een gevulde portemonnee zijn
we naar de Albert Heijn geweest om
boodschappen te doen.
Eerst een karretje regelen en dan naar binnen!
Met de lijstjes in de hand zijn we op zoek gegaan
naar alles wat we nodig hebben voor een
lekkere fruitsalade.
Ondertussen hebben we ook eens goed gekeken
in al die gangen. Waarom staat de melk niet
naast de koekjes?
En waar liggen de pepernoten?

Een aantal kinderen mocht een kijkje nemen in
het magazijn; er werd net een nieuwe lading
gelost. Wat staan er veel producten in dat
magazijn!
We zien een medewerker een pak melk uit de
koeling halen, die is over de datum...
Dan is het tijd om naar de kassa te gaan.

Hebben we wel genoeg geld mee?
We zien hoe de band loopt en de boodschappen
worden gescand.
Gelukkig, genoeg geld mee en we krijgen zelfs
geld terug.
Snel naar school om met elkaar een fruitsalade
te maken!
Daar hebben we lekker van gesmuld!

Lightwise-actie
Op woensdag 3 oktober mochten de kinderen
van groep 3-8 naar school komen op de fiets. De
verkeerscommissie heeft in samenwerking met
fietshandel Maxstein de fietsen van de kinderen
gecontroleerd.
De verkeerscommissie wil onderstaande graag
aan u meegeven:
“Beste ouders van onze fietsende kinderen.
3 oktober heeft de Verkeerscommissie een
controle uitgevoerd aan alle fietsen op de
Veldhuizerschool. Graag willen we u meegeven
om de ingevulde kaart goed te bekijken en de
vermelde gebreken te repareren of te laten
repareren.
Wat
veel
voorkomt
is:
1. Geen of kapotte verlichting.

Vaak te verhelpen door batterij te vervangen.
2.Zachte
en
volledig
lege
banden.
Dit jaar hebben wij geen batterijen en
verlichting vervangen omdat er te veel waren.
Wij wijzen u op de gevaren die eraan komen nu
het langer donker blijft en de natheid met
bladeren voor gladheid gaat zorgen.
Graag aandacht voor de fiets van u kind!
Dank aan Maxstein, de ouders en de
verkeerscommissie voor uw hulp!
Swim2play
Afgelopen maandag zijn groep 7 en 8 begonnen
met de zwemlessen in het kader van swim2play.
Goed geleid door het badpersoneel bewogen en
sportten de kinderen op allerlei manieren in het
water. De leerlingen genoten zienderogen van
de vele spelvormen in het bad.
Al met al een zeer goede zet om hier als
Veldhuizerschool aan mee te doen. De kinderen
werken samen, raken (weer) vertrouwd met
zwemmen en ... bewegen veel!
We danken ook de ouders die door het
meefietsen en toezicht houden dit mogelijk
maken!
In latere weken komen de andere groepen van
de school aan de beurt. Een mooi initiatief waar
we graag aan meedoen!

Pauzehap
Van 24 september tot 28 september hebben de
groepen 5 t/m 8 meegedaan aan de week van
de pauzehap. Deze week hebben we met elkaar
nagedacht en zijn we bezig geweest met
gezonde voeding, rust nemen en genoeg
bewegen. Verschillende dagen kregen we een
pauzehap voorgeschoteld. Van banaan met
kwark tot selderij met mandarijn. Sommige
dingen vielen goed in de smaak, maar andere
ook niet zo. Allerlei dingen uit de schijf van vijf,
die we in de klas hebben hangen, hebben we
geproefd. Op vrijdag hebben we onze eigen
gezonde pauzehap meegenomen. Kortom een
gezonde leerzame week!

Broertjes/zusjes
De inschrijfformulieren voor broertjes/zusjes
die tot en met mei 2019 4 jaar hopen
te worden, zijn deze week meegegeven.
Ouders die géén formulier gehad hebben
kunnen dit bij juf Branda Loonstra melden.
De formulieren graag vóór de herfstvakantie
retour.

Gebedskring
We zijn als school heel blij met de gebedskring
die trouw in gebed meeleeft met onze school.
De kring bestaat uit een aantal ouders van de
school.
Zij komen één keer per maand op
woensdagmorgen 8.30uur een uurtje bij elkaar
om te bidden en te danken voor alles wat maar
met het schoolgebeuren te maken heeft.
Waar? Het kantoor van de directeur. Jonge
kinderen kunnen meegenomen worden
(speelgoed genoeg op school). Na afloop kunt u
nog een bakkie koffie of thee drinken.
Komt u ook een keertje meedoen met dit mooie
werk? Juist een christelijke basisschool heeft dit
hard nodig.
Contactpersoon: Rianne Sprong (moeder van
Lennart groep 8) Eerstvolgende datum: 17-102018
Nieuws van de overblijf
Gezonde lunch
We streven als school en overblijf naar een
gezonde lunch tussen de middag.
U bent verantwoordelijk voor wat u meegeeft
aan uw kind.
De laatste tijd merken we dat er steeds vaker
koek en snoep mee gegeven wordt.
Dat willen we bij overblijf zoveel mogelijk
beperken.
Als overblijf trakteren we 1x per maand op een
traktatie.

Donald Ducks gezocht.
Wie heeft er nog Donald Duck tijdschriften voor
ons.
In de groepen 3 4 5 6 worden regelmatig Donald
Duck
tijdschriften gelezen tijdens de lunch.
Veranderingen in de overblijf groepen
in sommige groepen en op bepaalde dagen
worden groepen worden groter.
Sinds een paar weken eten groep 3 en 4 apart
van elkaar op de dinsdag en donderdag.
We zijn aan het kijken of dat ook handig is voor
groep 1 en 2 op de dinsdag.
Abonnementen.
Abonnementen kunt u 4x per jaar wijzigen. Bijv.
als uw van werkdag veranderd.
als u een keer wilt wisselen van dag dan zou u
dat ook via deze regeling kunnen.
dan kan dan 2x per jaar (heen en weer terug
wisselen)
u regelt dit zelf bij het overzicht van uw
abonnementen.
Jaar en half jaar abonnementen

Vanaf volgende week kunt voor dit jaar geen
jaar abonnementen meer afsluiten
Een half jaar abonnementen kunt u nog wel
kopen.
voor of na een halfjaar abonnement kunt u dan
flexibel tegoed gebruiken.

-

Overblijf portaal
Als u problemen ondervindt op het overblijf
portaal met inloggen of aanmelden of heeft u
andere vragen dan kunt u mij mailen
overblijven@vhsede.nl

-

Gerda Zijlstra (overblijfcoördinator)
Agenda

-

maandag 15 oktober start Kinderboekenweek
woensdag 17 oktober Gebedskring
woensdag 17 oktober verteltassen
uitlenen
vrijdag 19 oktober groep 5 t/m 8
continurooster tot 14.00 uur
herfstvakantie van maandag 22 oktober
t/m vrijdag 26 oktober

Bedankt!
Via deze weg willen we dank je wel zeggen voor
de blijken van medeleven die we hebben
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden
van onze opa en (schoon)papa. Het zijn van die
kleine dingen… even een kaartje, een appje, een
hand, een luisterend oor… Het deed ons goed!
Hartelijke groet, Erik en Rianne, Eline, Marco en
Lennart Sprong

Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op D.V.
vrijdag 19 oktober.
Hartelijke groet,
-

maandag 8 oktober groep 7 en 8
swim2play
woensdag 10 oktober kamp groep 8a
donderdag 11 oktober kamp groep 8a
vrijdag 12 oktober kamp groep 8a
maandag 15 oktober groep 7 en 8
swim2play

Team Veldhuizerschool

