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NIEUWSBRIEF VAN DE VELDHUIZERSCHOOL -

Koningsspelen

Herinnering Avond4daagse

de koningsspelen kunnen houden. Met

wandelen van 7 t/m 10 juni. Meer

Vandaag hebben we weer als vanouds
het hijsen van de vlag, het ontbijt als
start, een vossenjacht in de wijk en
afsluitend een kleedjesmarkt. Het
weer werkte mee en de kinderen
hebben een leuke dag gehad.
In de afgelopen week hebben de

Je kunt je nog opgeven voor het

informatie kunt u vinden in de linkjes
hieronder. U kunt de formulieren
inleveren bij Meester Bastiaan. U kunt
het tot uiterlijk 13 mei inleveren!
Informatiebrief
Inschrijfformulier

leerlingen van groep 8 en groep 7 de
cito-eindtoets en de entreetoets
gemaakt.
Groep 8 had helemaal een bijzondere
week. Zij begonnen dinsdag met een
bezoek aan de dierentuin. Zelf bedacht
en georganiseerd en een leerzaam
uitje.
Kortom, een week vol activiteiten met
aansluitend de vakantie. We wensen
jullie allen een goede vakantie toe en
hopen jullie op maandag 9 mei weer
op school te begroeten.

Schoolplein

We willen het schoolplein vergroenen
en veranderen. De kinderen hebben al
wat tekeningen gemaakt met ideeën.
We zijn op zoek naar iemand die
verstand heeft van
landschapsinrichting/tuininrichting. En
die ons daarbij kan helpen. Graag
contact opnemen via de mail met
Bastiaan van Silfhout.
(bvsilfhout@vhsede.nl).

Vacatures

We hebben diverse vacatures, op de
laatste pagina ziet u welke. Klik op deze
link voor meer informatie en deel gerust.

www.veldhuizerschool.nl
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Agenda
25 april - 6 mei: Meivakantie
9 mei: Luizencontrole
18 mei: Gebedskring
18 mei: Open inloop
20 mei: Nieuwsbrief 15
In deze nieuwsbrief:
Van de vakleerkracht gym
Concert Trinity Wereldwijs
Activiteiten CJG
Verteltassen
Schoolplein vergroenen
Vacatures
Avond4daagse
Babynieuws
Inschrijfformulieren
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Verteltassen

Tip van de vakdocent

In groep 1 en 2 lenen we al jaren Verteltassen uit. U bent

Wist je dat buitenspelen enorm helpt om beter te worden in

er vast mee bekend als ouder. De uitleen van deze tassen

bewegen? En het is natuurlijk nog gewoon leuk ook, zeker met

is in handen van de Verteltascommissie. Op dit moment

vrienden en/of vriendinnen. Probeer elke dag minstens 1 uur

bestaat de commissie uit slechts twee ouders; waarvan er

buiten te spelen, dan ben je goed bezig!

1 stopt aan het einde van dit schooljaar. We zijn daarom
dringend op zoek naar nieuwe ouders die mee willen

Winnaar opdracht nieuwsbericht maart

draaien in deze commissie. De taken die erbij horen zijn

In mijn vorige nieuwsbericht stond de opdracht om een foto te

het registreren van de uitleen en het controleren van de

maken met zoveel mogelijk gezonde producten en die op

tassen na het inleveren. Dit gebeurt beide op

social media te delen. Groep 7B van de Veldhuizerschool in

woensdagochtend. Heeft u interesse of wilt u meer

Ede maakte een prachtige foto en die heeft ook gewonnen.

weten? Schiet ons gerust aan of stuur even een mailtje:

Een sportpakket voor de hele klas wordt binnenkort bezorgd.
SAM Sportweek Lente

hsteenbergen@vhsede.nl. Wij hopen op veel reacties!
De Verteltascommissie:
Marijke Larooij (moeder van Naomi)
Grytsje Anna van Dam (moeder van Fedde)
Henriette Steenbergen (leerkracht groep 2)
Op 11 mei levert groep 1 de verteltas weer in, op 18 mei
krijgt groep 2 de verteltassen mee naar huis.

Lekker sportief bezig in de
meivakantie? Dat kan bij
SAM Sportweek Lente. In
de buitendorpen of in Ede,
overal komt SAM langs.
Meer weten of aanmelden?
Kijk op: www.sportservice-ede.nl/sam-sportweek-lente

Centrum voor jeugd en gezin

Inschrijfformulieren

activiteiten en cursussen voor ouders en kinderen. Via

kinderen waarvan we weten dat ze een broertje of zusje hebben die

Het CJG organiseert t/m de zomervakantie diverse
deze link kunt u meer informatie krijgen en zich
aanmelden.

Bericht van gymjuf Rianne
Ook wij testen en meten bij de gymles
Wat leer je nu eigenlijk in de gymles? Heel simpel,
goed en veelzijdig bewegen: Balanceren en vallen,

In de afgelopen weken zijn inschrijfformulieren meegegeven aan de
komend jaar bij ons op school komt. Mochten u deze niet
ontvangen hebben, maar uw zoon/dochter komt volgend schooljaar
wel bij ons op school, wilt u dit dan aangeven bij juf Branda. Dat kan
ook via de mail: bloonstra@veldhuizerschool.nl

Concert Trinity Wereldwijs

Ben jij wel weer toe aan een feestje? Mis dan het concert van

Stoeien en vechten, Gaan en lopen, Springen en

Trinity Wereldwijs niet! Een concert boordevol positieve

landen, Rollen, duikelen en draaien, Gooien, vangen,

vibes waar je mee mag zingen, dansen en genieten samen

slaan en mikken, Trappen, schieten en mikken,

met je gezin of vrienden.

Klimmen en klauteren, Zwaaien en slingeren, Bewegen
op muziek. Dit worden de tien grondvormen van

Kom op 21 mei om 19:30 uur naar De Schuilplaats in Ede.

bewegen genoemd. In de lente wordt gemeten hoe

Speciaal voor jou is er een geweldige actie: als je een kaartje

goed kinderen bewegen. Daarvoor gebruik ik de

koopt, ontvang je er een gratis CD bij! Gebruik bij het boeken

zogenaamde MQ-scan.

van je ticket de code ACTIE22 en je ontvang je gratis CD bij

In de gymzaal ligt dan een beweegbaan, een soort

de ingang van het concert.

parcours, waarbij alle manieren van bewegen
terugkomen. Er wordt gekeken naar de tijd die nodig is

Boek nu snel je ticket op:

om het parcours te doen, maar ook hoe de oefeningen

https://www.truetickets.nl/e/15479/tickets

zelf gaan. Zo zie ik wat goed gaat en waar extra

Tenslotte

aandacht voor nodig is. Ik doe dit om kinderen te
helpen beter te worden in bewegen, wie talentvol is
verder te helpen, maar vooral ook plezier te laten
beleven. Want wie plezier heeft in bewegen, blijft
bewegen.
Uitschieters in bewegen, zowel naar boven als naar
beneden, benoem ik bij de groepsleerkracht. Die kan
dat dan in een 10-minuten gesprek met de ouders
bespreken.

www.veldhuizerschool.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag 20 mei
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

Nummer 14

www.veldhuizerschool.nl

Jaargang 26

