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Geboren
“De HEERE zegende ons met de geboorte van een
zoon en broertje” Met deze woorden maken GertJan, Karianne, Marit en Jolijn Veerman
(Ruijsstraat 2, 6712 ED) de geboorte wereldkundig
van Laurens Gerard. Op 9 april mocht hij het
levenslicht aanschouwen.
Van harte feliciteren wij hen met dit wonder en
bidden hen een gezegende tijd toe.

Schooldammen
Damcompetitie Veldhuizerschool afgelopen
Na maandenlange training is deze week het
schooldammen op de Veldhuizerschool afgelopen.
Zaterdag 12 april was al het einde van het
schooldammen buiten school om, maar ook nu is
de damcompetitie op school afgelopen. Met
ongeveer een vast aantal van twintig kinderen
hebben we mooie weken gehad. De leerlingen
hebben zich goed ontwikkeld en toonde aan dat ze
gevoel hebben voor het damspelletje. In de
finalepoules ging het er dan ook hard aan toe.

In de tweede finalepoule werd Elisa Wijnberger
knap derde. In haar tweede jaar, kwam ze net niet
bij finalepoule 1 terecht. In finalepoule twee bleef
ze goed presteren en mag ze dus de derde prijs in
ontvangst nemen. Tweede, met één punt
voorsprong op Elisa, werd Sven Jelier. Ook hij
presteerde goed voor zijn tweede jaar en mag
trots zijn op dit resultaat. De kampioen kwam uit
groep 6, een verassing op zich dus, want deze
leerlingen doen pas voor het eerst mee. Noah Pols
liet zien dat hij gevoel heeft voor het spelletje en
werd met een ruime voorsprong kampioen. Vier
punten achter hem kwam de nummer twee pas.
Heel knap van Noah dus, die dit ook echt verdiend
heeft in zijn eerste jaar als dammer.
Finalepoule 1 was de poule met alle halvefinalisten
van Nederland met schooldammen (zie hiervoor
het verslagje over de halve finale, die ook in deze
nieuwsbrief beschreven staat). Behalve deze
leerlingen nam er nog één leerling uit groep 6 bij.
Daniël Naijen was de vreemde eend in de bijt en
mocht, ook in zijn eerste jaar, deelnemen in deze
zware poule. Na een aantal weken bleek al dat er
twee leerlingen met kop en schouder bovenuit
staken. Ruth Vierbergen en Jesse Kok waren de
verdiende nummer één en twee. Helaas voor Ruth
verloor zij een rechtstreeks duel met Jesse.
Daarnaast verloor ze nog een keer in deze poule.
Jesse verloor alleen van de uiteindelijke nummer
drie en mocht hiermee, ook in zijn eerste jaar, de
eerste prijs in ontvangst nemen. Super knap van

Jesse, omdat hij samen met Daniël pas voor het
eerst deelnam. Ruth werd dus tweede.
De laatste middag moest er nog gestreden worden
om plek drie. Jonathan Vierbergen en Joas Borsje
waren gedeeld derde geëindigd. Zij speelden nog
een beslissingswedstrijd. De eerste wedstrijd
stond Joas zo goed als gewonnen, maar door een
laatste reddingsplan van Jonathan, die achteraf
niet bleek te kloppen, werd het alsnog remise. Er
moest dus een tweede beslissingswedstrijd
komen. Hierin was Jonathan stukken scherper en
de concentratie van Joas was op. Jonathan won zo
zijn wedstrijd en mocht daarmee de derde prijs in
ontvangst nemen.
Naast de vele mooie prestaties, ontwikkelingen en
gezellige momenten, kijk de trainer trots terug.
Nieuwe talenten zijn ontdekt. Hopelijk komen alle
leerlingen volgend jaar weer terug!

Halve finale van Nederland schooldammen
Zaterdag 12 april was de halve finale
schooldammen van Nederland. Namens de
Veldhuizerschool deden er twee teams mee in
deze één na laatste ronde. Team 1 bestond uit
Marthe Brander, Joas Borsje, Jesse Kok, Nathan
van Dijk en Kars Lamper. Team 2 bestond uit Loïs
van Meijeren, Jonathan en Ruth Vierbergen en Jon
Lamper.
Ronde 1 won het tweede team direct van het
eerste team. Hiermee lieten zij gelijk zien dat ze
gebrand waren om door te gaan naar de finale van
Nederland. De volgende rondes werden er door
beide teams een heel aantal punten gehaald. Pas
in de laatste rondes ging het wat minder. Team 2
kwam tegen steeds moeilijkere tegenstanders te
spelen, omdat ze het zo goed deden en de spelers
van team 1 verloren hun concentratie. Uiteindelijk
eindigde het eerste team op een mooie elfde
plaats in de halve finale van Nederland. Dit is een
prestatie op zich, want vorig jaar plaatsen dezelfde
leerlingen zich ook al voor de halve finales. Twee
jaar op rij is superknap! Daarnaast kunnen ze
volgend jaar nog een keer deelnemen. Wie weet
zit het er dan wel in?
Het tweede team stond er inmiddels goed voor. De
laatste ronde stonden ze op de vierde plek. Een
overwinning in de laatste ronde, tegen de
uiteindelijke nummer 5, zou rechtstreekse
plaatsing voor de finale van Nederland betekenen.
Waar ze vorig jaar al uitgeschakeld werden in de
halve finale van Gelderland, gingen ze hier stukken
beter. De eerste wedstrijd van de laatste ronde
werd gewonnen door Jon Lamper, die ondanks zijn
weinige slaap een uitstekend toernooi speelde.
Hierna verloren Ruth en Loïs helaas hun partijen,
wat niet helemaal nodig was. De spanning werd

blijkbaar te hoog. Jonathan Vierbergen speelde de
laatste ronde gelijk en liet de score zo op een 5-3
nederlaag eindigen. Een 5-3 overwinning was
voldoende geweest!
Met trots kijken we terug op dit seizoen. Twee
teams in de halve finale is nog niet eerder gelukt.
Wederom, net als vorig jaar, kwam het weer op de
laatste ronde aan en wederom lukte het net niet.
Met opgeheven hoofden arriveerden deze
leerlingen van de Veldhuizerschool een half uur
later bij het ‘Bakhuus’ in Ede, waar ze nog
nagenoten van een welverdiend ijsje. Alle ouders,
supporters en kinderen bedankt!
Meesters- en juffendag
In combinatie met Koningsdag hielden we deze
dag onze feestdag ter gelegenheid van onze
verjaardagen. Wat een leuke activiteiten en
spelletjes werden er gehouden. Ook het weer
werkte prima mee en een ieder genoot.

Koningsdag
Ondanks het feit dat de officiële Koningsspelen al
twee weken geleden gehouden werden, wilden we
ons de aubade op deze dag niet laten ontnemen.
Vele kinderen waren prachtig verkleed en met
enthousiasme werd gezongen en gedanst. Fijn dat
zoveel ouders met ons meededen.
Op dit moment van schrijven zijn er nog allerlei
activiteiten gaande en bruist de school van
feestelijkheden.
Fijn ook weer dat er zoveel ouders hielpen bij de
spelletjes en de vossenjacht. Heel hartelijk dank
daarvoor!!!

De juffen en meesters werden deze dag in het
zonnetje gezet en mochten de nodige cadeautjes
ontvangen. Ook als school werden we verrast met
prachtige geschenken van u als ouders. Een mooie
klok voor in de hal en leuke accessoires om de

school nog gezelliger te maken. Heel hartelijk
dank!!!
We danken de Ouderraad opnieuw voor hun
geweldige inzet nu en bij al de andere activiteiten.
We zijn blij met zo’n enthousiaste club ouders.

Parro/contact
Binnenkort krijgt u van de groepsleerkracht een
uitnodiging voor Parro. Parro is een programma
van
Parnassys
waarmee
de
leerkracht
mededelingen kan sturen in plaats van via de mail
(bijvoorbeeld: morgen gaan we extra gymmen
denkt u aan de gymkleding), foto's delen,
gesprekken kan plannen en in een agenda de
activiteiten(zoals Koningsdag of meesters- &
juffendag) kan aangeven. Bij deze nieuwsbrief
ontvangt u een korte uitleg over Parro. Op 6 mei
zullen wij u de uitnodiging versturen.
Schoolreisje
Het duurt nog even, maar op D.V. dinsdag 18 juni
hopen de groepen 1 t/m 6 op schoolreisje te gaan.
Om er een mooie dag van te maken, hebben we
uw
hulp
nodig.
We zoeken ouders die het leuk vinden om mee te
gaan als begeleider van een groepje kinderen.

U kunt zich aanmelden via deze link.
We hebben dit jaar veel begeleiders nodig, maar
mocht het zo zijn dat er teveel ouders zich
opgegeven hebben, dan geven we voorrang aan
ouders die nog niet eerder meegegaan zijn.
U kunt zich ook op de reservelijst laten zetten. Dan
wordt u gebeld als er een begeleider uitvalt. Dit
kan ook nog op de dag van het schoolreisje zijn.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 26 april.
Met vriendelijke groet, de schoolreiscommissie
Avondvierdaagse
Omdat de avond4daagse precies in de
Pinkstervakantie valt, is er besloten door de
scholen van de vereniging, om dit jaar de
avondvierdaagse
niet vanuit school te gaan
organiseren. Maar mocht je nu wel mee willen
lopen, dan kun je je opgeven via de organisatie van
Blauw-Wit.. Hopelijk is dit voldoende informatie..
mocht je nog vragen hebben spreek mij gerust
even aan..
Met vriendelijke groeten.
Antoinet Donkersteeg
Luizencontrole
Zoals te doen gebruikelijk wordt uw kind na de
vakantie weer gecontroleerd op de aanwezigheid
van luis. Wilt u rekening houden met deze controle
en geen gel gebruiken of het haar in vlechten.
Dank alvast.

Agenda
Vrijdag 26 april meesters- en juffendag
Vrijdag 26 april continurooster tot 14.00 uur voor
groep 5 t/m 8
Zaterdag 27 april Koningsdag
Maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei meivakantie
Zaterdag 4 mei Dodenherdenking
Zondag 5 mei Bevrijdingsdag
Maandag 6 mei Luizencontrole
Maandag 6 mei uitnodiging Parro
Woensdag 8 mei Verteltassen inleveren
Vrijdag 10 mei swim2play groep 1a
Zondag 12 mei Moederdag
Woensdag 15 mei Gebedskring
Dinsdag 21 mei MR vergadering
Woensdag 22 mei Verteltassen uitlenen
Donderdag 23 mei CJG spreekuur

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

