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Activiteiten
Naast alle “gewone” lessen zijn er de afgelopen
weken heel wat activiteiten geweest. In deze
Nieuwsbrief een greep uit deze bijzondere
momenten.
Groep 7 naar het Techlab
Groep 7 bezocht het Techlab in Cultura. Het werd
een leuke middag waarbij de kinderen zelf
mochten tekenen met een 3D-pen, LEGO-auto's
mochten bedienen via een tablet en mochten
programmeren op computers. Al met al een zeer
geslaagde activiteit!

Creatieve middag
Afgelopen vrijdag was het zover: de eerste
groepsdoorbrekende creatieve middag. Maar
liefst 9 verschillende activiteiten waren deze
middag te doen. Naast de verschillende creatieve

opdrachten qua handvaardigheid en textiele
werkvormen werd er ook toneel gespeeld,
gegoocheld en zelfs banden geplakt!
Een zeer plezierige middag voor de kinderen uit
groep 5 t/m 8, mede dankzij hulp van ouders,
bedankt! Volgende week vrijdag volgt de tweede
middag.

Schoolvoetbal
Woensdagmiddag 20 maart was het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi van Ede. Ditmaal deed de
Veldhuizerschool mee met drie jongensteams en
twee meisjesteams. De weersvoorspellingen
waren prachtig, helaas bleek dit op de dag zelf wat

tegen te vallen, maar dat veranderde niks aan de
motivatie van alle deelnemende kinderen.
Jongensteam 1, grotendeels leerlingen uit groep 8
en twee kinderen uit groep 6 en 7, speelde een
voortreffelijk toernooi. Onder leiding van meester
van Aggelen werden de eerste wedstrijden ruim
gewonnen. Ronde drie verloor het team helaas van
de Koningin Beatrixschool 2. Aangezien alleen de
nummers één van elke poule door zouden gaan,
beloofde het een zware dobber te worden. De
Veldhuizerschool liet geen enkele steek meer
vallen en won elke wedstrijd met ruime cijfers. De
Koningin Beatrixschool 2 deed het ook erg goed,
speelde alleen in ronde 1 gelijk en won de rest van
de wedstrijden ook met ruime cijfers. Wat niet
verwacht was, gebeurde toch. Het team van de
Koningin Beatrixschool speelde haar één na laatste
ronde gelijk, waardoor de Veldhuizerschool met
één punt voorsprong de laatste ronde inging. De
laatste ronde moest er dus gewonnen worden. Dit
gebeurde dan ook. De Koepelschool werd met 9-0
verslagen. Hierdoor wonnen jongensteam 1 de
poule. Doordat de leerlingen van de
Veldhuizerschool deze poule wisten te winnen,
mogen ze 12 april in de finaleronde nog eens laten
zien wat ze waard zijn. Het beloofd ook dan een
spannend toernooi te worden.
Jongensteam 2 en 3 hadden een zwaardere
middag. Gelukkig gingen alle leerlingen met een
blij gezicht naar huis. Voor jongensteam 3 was het
alvast een goede warming-up voor volgend jaar,

als ze nog eens mogen proberen door te stromen
naar de finale. Jongensteam 2 speelde een leuk
toernooi, verloren veel rondes, maar hadden
allemaal plezier in het spel.
Bij de meisjes was het ook een spannende middag.
Meisjesteam 1, allemaal leerlingen uit groep 8,
speelden een prima toernooi. Ze produceerden
voldoende kansen, maar maakten net te weinig
van deze kansen af. Hierdoor eindigden ze
uiteindelijk op een mooie derde plaats, wat helaas
net niet voldoende was voor een eventuele
finaleplaats.

Meisjesteam 2 deed het net een tikkeltje beter. Na
een spannende middag, waarin twee wedstrijden
werden gewonnen en twee wedstrijden gelijk
werden gespeeld, eindigde dit team op een
tweede plaats. Bij de meisjes plaatsen de drie
winnaars van alle woensdagmiddagen zich voor de
finale, maar daarnaast plaatsen ook de twee beste
nummers twee zich. Omdat het tweede
meisjesteam van de Veldhuizerschool tweede
werd in de poule, maken zij nog kans om zich te
plaatsen. Van de eerste woensdagmiddag

presteerden deze meisjes het best van de
nummers twee, maar ook na de tweede
woensdagmiddag staan ze er nog het beste voor.
Ze moeten nu nog twee teams onder zich houden
om zich ook te plaatsen voor de finale van 12 april.
Dit krijgen ze volgende week woensdag of
donderdag (3/4 april) te horen. Nog even in
spanning afwachten dus!
Naast de sportieve verplichtingen van de kinderen
van de Veldhuizerschool, mag ook gezegd worden
hoe mooi het was om zoveel vaders, moeders,
opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, andere
familieleden,
vrienden/vriendinnetjes
en
leerkrachten te zien. Zonder al deze supporters
was het niet zo’n mooie middag geweest.
12 april is dus de finale van Ede. In ieder geval één
jongensteam doet mee, de meisjes van groep 7
moeten nog even afwachten. Hopelijk allemaal tot
vrijdagmiddag 12 april! Laten we dan weer met
zoveel supporters onze voetballers en coach(en)
gaan aanmoedigen!

Groep 1/2 naar de kinderboerderij
Een bezoekje van groep 1/2 aan de kinderboerderij
was een groot succes. Naast het bewonderen en
aaien van de dieren werd er ook heerlijk gespeeld.

Meesters- en juffendag
Beste ouders/verzorgers,
Op D.V. vrijdag 26 april hopen de leerkrachten
samen met de kinderen de meesters- en juffendag
te vieren. Op deze ochtend worden de
verjaardagen van de meesters en juffen gevierd.
Wij hopen een feestelijke ochtend!
We vragen u om een kleine bijdrage. Van het geld
worden er cadeaus gekocht voor de leerkrachten
en het onderwijsondersteunend personeel. Denk
hierbij aan conciërges,
stagiaires, etc. Zij
betekenen ook veel voor de school!
U kunt het geld inleveren uiterlijk dinsdag 16 april!
Uw kind kan dit geld inleveren in het potje in de
klas. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet, namens de ouderraad,
Linda Wessels en Kristel Meerveld

Overblijfnieuws

medemens en zich inzetten voor de Schepping. We
kijken met dankbaarheid terug op de inzet van
Pieter Plug.

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
Onze voorzitter, Pieter Plug, heeft onlangs
afscheid genomen als Statenlid. Lange tijd heeft hij
zich ingezet op het politieke vlak. Als waardering
voor al zijn werk is hij Koninklijk onderscheiden.
Hieronder treft u het persbericht daarover aan.

Koninklijke onderscheiding bij afscheid van Pieter
Plug als lid van Provinciale Staten!
ChristenUnie Statenlid Pieter Plug heeft vandaag
na drie statenperiodes afscheid genomen van het
politieke werk. Ook is hij jarenlang raadslid in Ede
geweest. Voor zijn politieke inzet als
volksvertegenwoordiger in Ede en in de Gelderse
provincie werd Plug vandaag door Zijne Majesteit
de Koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje
Nassau. Commissaris van de Koning John Berends
spelde hem vandaag de versierselen behorend bij
de Koninklijke onderscheiding op.
De inbreng van Plug in de fractie, zijn kwaliteiten
als debater tijdens de Statenvergaderingen en zijn
betrokkenheid bij de mensen om hem heen, zowel
bij de eigen fractieleden als collega-Statenleden
van andere partijen, college van Gedeputeerde
Staten en ambtenaren van de provincie zullen
gemist worden. Ook de Provincie Gelderland kijkt
met veel warmte terug op zijn politieke jaren.
Zelf kijkt Plug met gemengde gevoelens naar zijn
afscheid. ‘Het waren prachtige jaren in een zeer
gemêleerd politiek landschap. Afscheid nemen
doet altijd pijn, zeker als je het altijd met plezier
gedaan hebt, maar het is ook goed dat er na ruim
twintig jaar politiek tijd komt voor nieuwe
uitdagingen.’
De nieuwe fractie met Dirk Vreugdenhil als
fractievoorzitter zal blijven omkijken naar de

Agenda
Zondag 31 maart zomertijd
Dinsdag 2 maart MR vergadering
Woensdag 3 maart Verteltassen
inleveren
Donderdag
4
maart
theoretisch
verkeersexamen groep 7
Donderdag 11 april sportolympiade
Vrijdag
12
april
Koningsspelen/
sportolympiade
Vrijdag 12 april continurooster voor
groep 5 t/m 8 14.00 uur uit!
Vrijdag 12 maart finale schoolvoetbal
18.00 uur Hoekelum

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

