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Openingsfeest 
Aanstaande vrijdag hopen we met

elkaar na twee jaar weer het

openingsfeest te organiseren. De

ouderraad heeft in de afgelopen

weken de voorbereidingen getroffen

voor een mooi samenzijn. U bent van

harte welkom vanaf 17.00 uur. 

We zien uit naar uw komst! 

Week van de opvoeding
In de link onderaan dit artikel de flyer

voor de ‘Week van de Opvoeding’ in

week 40. Het thema van dit jaar is:

‘Samen delen, samen weten...’, want

opvoeden doe je nooit alleen! Door

kennis en ervaring te delen komen we

dichter bij elkaar.

In deze week (en ook in de week

ervoor en erna!) worden er op

verschillende locaties in de Gemeente

Ede voor kinderen, ouders en

belangstellenden allerlei leuke en

leerzame activiteiten georganiseerd

rondom dit onderwerp. Meedoen is

gratis! Kijk voor het programma op

https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-

3/activiteiten. 

Flyer opvoedweek

Zendingsgeld

energiecrisis en de inflatie komen

steeds minder mensen rond van hun

maandelijkse inkomsten. De

voedselbank heeft meer geld en

producten nodig om deze mensen van

voedsel te voorzien. In de weken na de

herfstvakantie gaan we ook een actie

voeren voor de voedselbank maar

daar hoort u later meer over. 

Tip: vergeet u soms om geld of

zendingsbonnen mee te geven? Geef

uw kind een portemonneetje of een

bakje in zijn/haar schooltas met daarin

zoveel bonnen als er weken zijn tot de

volgende vakantie. Uw kind kan daar

iedere week een bonnetje uithalen en

u kunt het niet meer vergeten.

Zendingsbonnen zijn te koop bij juf

Branda Loonstra. 

Openingsfeest
Op tijd beginnen
Voorstellen
Week van de opvoeding
Medezeggenschapsraad 
Aanvullende inkomensregeling
Zendingsgeld
Studiedag 29 september

In deze nieuwsbrief:

Op tijd beginnen
We merken dat

kinderen na 8.30 uur

nog binnenkomen.

Zowel bij de

onderbouw als in de

bovenbouw. Wilt u 

Medezeggenschapsraad
Dinsdagavond 20 september om 20.00

uur vergadert de MR voor de eerste

keer dit schooljaar.

In de periode van de zomer- tot de

kerstvakantie mogen de kinderen

zendingsgeld meenemen voor de

Voedselbank. Er waren in Ede al veel

mensen afhankelijk van de

Voedselbank, maar sinds de 

ervoor zorgen dat u uw kind op tijd

naar school brengt of stuurt.

Het schoolplein is open vanaf 8.15 uur,

de eerste bel gaat om 8.25 uur en om

8.30 uur willen we echt beginnen. 

http://www.veldhuizerschool.nl/
https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten
https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2022/09/opvoedweek-flyer-2022.pdf
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30
september.

Hartelijke groet,

Team Veldhuizerschool

Agenda
20 september 20.00 uur: MR-vergadering 
23 september 17.00 -19.00 uur: Openingsfeest
29 september en 4 oktober: Adviesgesprekken gr. 8 
30 september: Nieuwsbrief 4

Ten slotte

Studiedag 29 september
Op donderdag 29 september hopen we als team van de

Veldhuizerschool weer een studiedag te hebben. We hopen

na te denken over hoe we ons rekenonderwijs verder

kunnen verbeteren en gaan in verschillende werkgroepen

nadenken over allerlei thema's. In de volgende nieuwsbrief

wordt u hierover geïnformeerd. 

Aanvullende inkomensregeling
De gemeente Ede heeft voor inwoners met een laag

inkomen en hun kinderen een aantal aanvullende

inkomensregelingen. Via de link onderaan dit artikel kunt u

kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

Advertentie inkomensregeling

http://www.veldhuizerschool.nl/
https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2022/09/Reg-inwoners-augustus-2022.pdf

