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Geboren
Op 4 maart is Stan Jens geboren. Stan is het
zoontje van Marco en Nelleke Bijl (Koningshof
13, 6715 LC) en het broertje van Joram, Thijs
en Lars. We feliciteren hen van harte met dit
nieuwe leven. Op het kaartje vermelden zij de
vreugde, maar ook de broosheid van het
leven:
“God geeft leven, kwetsbaar leven naar Zijn
beeld gevormd. Hij bedacht jou en Hij heeft je
toevertrouwd aan ons.”
We wensen hen veel vreugde toe bij het
opgroeien van Stan en bidden om de
Herderlijke zorg voor hen allen.
Op 6 maart werd geboren Sophie Willeke. Zij
is de dochter van juf Karin Lambers. We
feliciteren ook hen van harte met de geboorte
van dochter en zusje. Een wonder na zoveel
zorg bij de geboorte van Jesse en de niet
gemakkelijke bevalling nu. We wensen hen
een mooie tijd toe en Gods aanwezigheid in
jullie gezinsleven

Even voorstellen
Mijn naam is Jeroen van den Bosch en ik
studeer aan de pabo van de Christelijke
Hogeschool Ede. Dit is mijn tweede stage op
de Veldhuizerschool. Ditmaal is de stage voor
mij erg bijzonder, omdat het, als het goed is,
de laatste stage van mijn opleiding is, de
zogenaamde liostage.
Ik hoop in juli af te studeren. U kunt mij
meestal terugvinden in groep 7 waar ik op
maandag tot en met woensdag voor de klas
sta.
Ik ben 38 jaar jong en ik woon in Ede met mijn
twee katten, Kedi en Blixum. In deze fase van
mijn opleiding is er door allerlei onderzoeken
en scripties weinig vrije tijd. In de schaarse
vrije tijd die nog over is barbecue ik heel veel.
Met een groep vrienden zijn wij een
barbecueteam begonnen waarvan ik de
pitmaster ben. Momenteel zijn wij druk bezig
met receptontwikkeling om mee te doen aan
wed-strijden. Ook vind ik het prettig om een
actief kerkelijk leven te hebben. Daarom zit ik
in het technische team van mijn kerk, wat dan
weer
aansluit op
mijn
technische
achtergrond. Als er nog tijd over is kijk ik graag
een leuke film of lees ik in een goed boek.

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 vierden we
met elkaar biddag in de hal van onze school.
Ds. Floor vertelde uit de bijbel en kinderen
lazen de geloofsbelijdenis en uit de bijbel. Ook
spraken zij de gebeden uit die in de klassen
waren besproken en verzameld.
Wat ontzettend fijn dat er zoveel ouders ook
bij deze viering aanwezig waren. Dat doet ons
goed. Dank aan de commissie en allen die

bijgedragen hebben aan het welslagen van
deze viering.

Biddag 2019 - Veldhuizerschool
Onderhoud
We zijn trots op onze mooie school en plegen,
zowel binnen als buiten, regelmatig
onderhoud. Zo werken we steeds aan een
nette en veilige omgeving.
Ook het schoon houden van de zandbakken
e.d. hoort daarbij. In de voorjaarsvakantie is
het zandbakkenzand weer ververst, de
springbak en het speelterrein rond de
waterpomp aangevuld met zand en het
boomschors is weer op hoogte gebracht. De
kinderen maken met veel plezier weer gebruik
van een volle zandbak!

Schoolvoetbal
Woensdag 20 maart is het zover. Het
schoolvoetbaltoernooi! Maar liefst 5 teams
van groep 7 en 8(en een paar versterkingen
uit groep 6) zullen onze school
vertegenwoordigen. De afgelopen weken is er
hard getraind en veel geoefend. Na al die
voorbereiding is het dan bijna zover! We
hopen met elkaar op een gezellige en
sportieve middag! Bij deze bent u allemaal
van harte welkom om de kinderen te komen
toejuichen(spandoeken zijn toegestaan). Het
toernooi vindt plaats op sportpark
‘Hoekelumse Eng’, sportparkweg 8 en begint
om 13.15. Tot dan!

Pilot rekenen
Afgelopen week zijn we begonnen met een
pilot voor rekenen. In de zoektocht naar een
nieuwe
rekenmethode
worden
ook
verschillende
digitale
methoden
uitgeprobeerd. In verschillende groepen
wordt de komende periode getest met
Chromebooks. Hierop zullen de kinderen de
lessen verwerken. Door deze pilot kunnen we
alle voor- en nadelen van het digitaal
verwerken uitzoeken. Weest u niet ongerust,
wij zullen de kinderen geen ‘vierkante ogen’
bezorgen.

Overblijfnieuws
MAAK JE NUTTIG
En verdien maximaal
€ 1700,00
per jaar
belastingvrij!!!
ALS JE JE INZET ALS
OVERBLIJF
OUDER.
Het overblijfteam zoekt versterking!
Interesse en meer informatie? Mail
overblijven@vhsede.nl
of spreek de overblijfcoördinator Gerda
Zijlstra aan!

Uit de media
Het aantal bedrijven dat bijlessen en
eindtoetstrainingen voor basisschoolkinderen
aanbiedt, is in rap tempo gestegen. Het zijn er
nu bijna 70 procent meer dan vier jaar
geleden. Ook geven ouders meer geld uit aan
het bijspijkeren van hun jonge kind. "Ouders
hebben steeds grotere ambities."
De eindtoets in groep 8 is een bepalend
moment voor kinderen. Op basis van de
resultaten kan het middelbare schooladvies
naar boven worden bijgesteld. Eenmaal op de
middelbare school kan een kind slechts
beperkt van niveau wisselen.
Resultaten opkrikken
Omdat de toets nu zo zwaar weegt, willen
sommige ouders en verzorgers de uitslag
opkrikken. In 2015 hielden nog 284 bedrijfjes
zich bezig met bijles, training en
huiswerkbegeleiding
voor
basisschoolkinderen. Dit jaar zijn dat er al
475. Dat is een toename van 67 procent.

Squla, een online educatieplatform, biedt ook
extra oefening aan voor basisschoolkinderen.
Het platform signaleert ook een grotere vraag
onder ouders naar extra training voor hun
kind. "Ouders hebben steeds grotere
ambities, worden mondiger en nemen het
heft in eigen hand."
Hoogleraar Van Tartwijk vindt het geen goede
ontwikkeling dat ouders in toenemende mate
hun kind op de basisschool laten bijspijkeren.
"Kinderen die het niet kunnen betalen,
worden op achterstand gezet", zegt hij.
Toetsboekjes op Marktplaats
Basisscholen merken de toename van de
bijspijkerbedrijfjes. "Wij worden geregeld
gecon-fronteerd met bureautjes of ZZP’ers die
dit soort diensten aanbieden", zegt Paul Mos,
bestuurder
van
de
scholenstichting
Montessori Onderwijs Zuid-Holland. Sommige
ouders proberen vervolgens de kosten van de
bijscholing te verhalen op de school. "Het is de
omgekeerde wereld", aldus Mos.
Het gaat zelfs nog veel verder dan dat. Mos
maakt wel mee dat toetsboekjes op scholen
verdwijnen en dat soortgelijke boekjes weer
op Marktplaats worden aangeboden.
Ook hoogleraar educatie en pedagogiek Jan
van Tartwijk ziet een circuit van
privéonderwijs ontstaan waarbij gericht
wordt geoefend op het maken van de
eindtoets en (te) veel druk wordt gelegd op
alleen resultaten.

Open inloop Speltherapie

Misschien denkt u bij het zien van mijn
foto…’Hé, een bekend gezicht’.
Dat kan, aangezien ik een heel aantal jaren als
groepsleerkracht en RT-er op verschillende
locaties van de Hervormde schoolvereniging
heb gewerkt.
Mijn naam is Eline Blaakmeer-van de Put. Ik
werk nu als speltherapeut.
Ik maak gebruik van het BSO-lokaal op de
Koepelschool
aan
de
Nieuwe
Maanderbuurtweg.
Speltherapie is helpend voor kinderen die om
welke reden dan ook sociaal-emotioneel
vastlopen. Denk hierbij aan kinderen met
onzekerheid, een laag zelfbeeld, kinderen die
veel boosheid tonen, gepest worden, moeite
hebben in het contact met andere kinderen of
vastlopen in het verwerken van ingrijpende
gebeurtenissen.
Omdat kinderen het vaak lastig vinden om dit
te
verwoorden,
wordt
spel
als
communicatiemiddel gebruikt om ze te
helpen.

Misschien maakt u zich op dit moment zorgen
over uw kind of vraagt u zich af waar bepaald
gedrag van uw kind vandaan komt en welke
hulp nodig zou zijn.
Speltherapie helpt!
Op woensdag 3 april is er van 9.30-11.00 een
open inloop in mijn spelkamer. U kunt dan
geheel vrijblijvend bij mij binnenlopen. Ik kan
dan ingaan op vragen van uw kant en u kunt
bepalen of speltherapie een passende vorm
van hulp zou kunnen zijn voor uw kind. Neem
gerust kleine kinderen mee die nog niet naar
school gaan. Er is speelgoed genoeg.
Wilt u nu al meer weten over wat speltherapie
inhoudt en wat ik doe, kijk dan op
www.deklimrots.nl
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.
Vakantierooster
Als bijlage treft u het vakantierooster 20192020 aan.

Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op D.V.
vrijdag 29 maart.
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

Agenda
- Woensdag 20 maart Verteltassen
uitlenen
- Woensdag 20 maart start schoolvoetbal
- Donderdag 21 maart Kangeroewedstrijd
- Donderdag 21 maart start typecursus
- Maandag 25 maart studiedag - alle
kinderen vrij
- Woensdag 27 maart Gebedskring

