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Sportdag groep 1 t/m 3.
Vol trots namen alle kinderen van groep 1 t/m groep 3
vrijdag 16 september hun vaantje in ontvangst. Dit
hadden ze dan ook echt verdiend met allerlei soorten
sportieve spelletjes. Zo zagen we fanatieke gezichten
bij hoogspringen, hoepelrace, hockey, spijkerpoepen,
ringgooien en de kruiwagenrace; er was genoeg te
doen! Gelukkig konden we weer rekenen op de hulp
van veel ouders en de fantastische inzet van de OV;
heel erg bedankt allemaal!

Bosjesmannen en bosjesvrouwen

Gratis met openbaar vervoer
In september zijn alle drie de kleutergroepen naar de
kinderboerderij geweest. Groep 1-2c mocht zelfs gratis, want op Prinsjesdag mocht iedereen die een hoed
droeg, gratis reizen. De kinderen hadden zeer toepasselijke dierenhoeden gemaakt.

Wat zijn natuurlijke kringlopen? Op woensdag 14 september ging groep 7 op zoek naar het antwoord. Met een
lekker zonnetje, een aantal hulpouders en hulpopa's
fietsten we naar het IJsselbos. Hier organiseerde het Milieu en Educatie Centrum met een aantal natuurkenners
een gastles. Zo werd de groep verdeeld en gingen we in
kleinere groepjes op zoek naar antwoorden op de centrale vraag. De bodem werd geanalyseerd met een grondboor. Eetbare planten werden geplukt om er een
kruidenboter van te maken. Niemand is vergiftigd of ziek
geworden! Verder zochten we naar sporen van voedselketens en kleine beestjes. Deze beestjes hebben allemaal
een taak en houden het bos mooi schoon. U zult begrijpen dat de twee uurtjes die we hadden, omvlogen en we
uiteindelijk met een voldaan gevoel op de fiets terug naar
school zaten. En wat hebben de leerlingen een hoop
kringlopen gevonden!

Friet uit eigen tuin
De schooltuintjes zijn dit jaar een groot succes! Nog
elke week kunnen we groenten oogsten en het eind
is nog niet in zicht. De zes kilo aardappelen uit
eigen tuin hebben we woensdag 21 september met
z'n allen geschild en met de hulpmoeders en opa's
gebakken in de frietpan. Miranda heeft van wat tomaten heerlijke ketchup gemaakt. En wie maakt de
lekkerste frietsaus? Een aantal leerlingen ging 'de
strijd' met elkaar aan. Een vakkundige jury heeft beoordeeld wie de lekkerste frietsaus heeft gemaakt.
De winnaar deelde zijn recept graag met de anderen,
dus ook later kunnen de leerlingen thuis deze frietsaus maken! Alle hulpouders en opa's weer ontzettend bedankt voor jullie hulp. Elke week staan zij
weer klaar om onze vingers wat groener te maken;
fantastisch om te zien!

Hoe gaat het nu met Stichting Robijn?
Het eind van het vorige schooljaar was een roerige periode voor Stichting Robijn. Zonder Raad van Toezicht gingen
we de zomervakantie in en we kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten hoe de zaken er nu voorstaan.
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het samenstellen van een nieuwe Raad van Toezicht. Kandidaten konden tot 5 september 2016 reageren op onze personeelsadvertentie. De komende weken wordt door
een gerenommeerd adviseur en vertegenwoordigers
van Robijn een selectie gemaakt en worden er gesprekken gevoerd. Het is de bedoeling dat de Raad
van Toezicht vóór de herfstvakantie weer op volle
sterkte is.
Eén van de eerste besluiten die deze nieuwe Raad
van Toezicht moet nemen is of Stichting Robijn definitief met één bestuurder blijft werken. Het bestuur van Robijn
is vóór de zomervakantie teruggebracht van twee bestuurders naar één. De vorige Raad van Toezicht was samen
met de bestuurders van mening dat de stichting voldoende op orde is om voortaan met één bestuurder toe te
kunnen. Fred Teunissen is de huidige bestuurder. Hij wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door beleidsmedewerkers op het gebied van personeelszaken, huisvesting, ICT en communicatie.
Diverse media hebben in de afgelopen maanden bericht over de financiële situatie bij Stichting Robijn. Over de
financiën kunnen we u melden dat we in de pas lopen met de begroting. Het doel is dat consequent te blijven
doen in de toekomst en daar is het financieel beleid dan ook nadrukkelijk op gericht.
Voor de Robijn-scholen hebben de eerdere financiële tegenslagen geen grote gevolgen. Het geld dat wij van de
overheid ontvangen voor het onderwijs wordt daarvoor gebruikt, (zoals dat hoort). Financiële tekorten die we
hebben opgelopen, zijn gedekt door de reserves die Stichting Robijn voor dit soort situaties heeft. De Robijnscholen behouden dus de middelen en het personeel om goed onderwijs te geven.

Overblijfgeld
Voor een aantal ouders staat er nog een envelop met teveel betaald overblijfgeld van vorig schooljaar te wachten. U kunt deze bij Ed Booms afhalen.

Kinderpostzegels
De kinderen van groep 7 en 8 zijn op 28 september gestart met de verkoop van de bekende Kinderpostzegels. Indien u kinderkaarten of – zegels wilt hebben en er is nog niemand bij u aan de deur geweest, dan kunt u ze ook op school bestellen.

Kinderboekenactie
Indien u van plan bent om in de Kinderboekenweek (3 t/m 16 oktober) een boek voor uw kind(eren)
aan te schaffen en dat zou bij de Bruna zijn, dan houden wij ons van harte aanbevolen om uw kassabonnetjes te mogen ontvangen. Wij kunnen deze -net als vorig jaar- weer gebruiken voor aanvullingen van onze schoolbibliotheek. U kunt de bonnetjes afgeven bij de groepsleerkracht of rechtstreeks
bij meester Ed of juffrouw Betty.
Alvast bedankt!

Geen dieren in de school
In verband met de hygiëne en allergieën is het niet de bedoeling dat er dieren, zoals honden en
katten mee de school in genomen worden.

Kinderactiviteiten Herfstvakantie Natuurkwartier
In het natuurkwartier worden in de Herfstvakantie allerlei activiteiten. Deze variëren van voorlezen
tot speurtochten . Kijk eens op: www.natuurkwartier.nl/activiteiten.

Stichting Leergeld Nieuwegein laat alle kinderen meedoen.
Voor gezinnen met minimale financiële middelen biedt Leergeld Nieuwegein ondersteuning in de
kosten van schoolactiviteiten, benodigdheden in verband met school, sport(kleding), fiets enz. Zie
voor meer informatie de folder van Leergeld Nieuwegein en de website http://www.leergeld.nl/
locaties/nieuwegein

Trouwerij juffrouw Sandra
Op 3 september is juffrouw Sandra getrouwd met haar man Jos. Ook in de klas werd er nog
even bij stil gestaan. De kinderen konden op de foto zien hoe prachtig hun juf er uitzag. De
kinderen hadden samen met juffrouw Sharon de klas erg mooi versierd en thuis een mooi
blad voor haar gemaakt. Juffrouw Sandra had voor alle kinderen als dank een lekkere traktatie. Alle meesters en juffen wilden natuurlijk ook graag met de bruid op de
foto!

Juliëtte is geboren
Donderdag 8 september is juffrouw Willemijn bevallen van dochter Juliëtte. Moeder en kind maken het goed!

Even voorstellen..
Sinds begin dit schooljaar ben ik werkzaam op de Veldrakker. Sommige ouders heb ik al ontmoet, maar ik zal mij even verder voorstellen. Ik ben Ellen
Fillekers, getrouwd met Yvo en ik heb 3 mooie dochters: Britt van 10 jaar,
Tess van 6 jaar en Lott van 2 jaar. De afgelopen 12 jaar ben ik gymlerares geweest op meerdere basisscholen in IJsselstein. Maar na al die jaren wordt het
tijd voor wat anders. Op 2 scholen werk ik nu in totaal 4 dagdelen als onderwijsassistent. Op de Veldrakker geef ik op dinsdag en donderdag gym aan
groep 7 en groep 3b en daarna ga ik als hulpjuf aan de slag in groep 3b. Daarnaast ga ik het zij-instroomtraject volgen om als leerkracht basisonderwijs
aan de slag te kunnen.
Op dit moment heb ik niet veel tijd voor hobby’s, maar ik kijk erg graag naar
de sportwedstrijden van mijn kinderen.

Verkeersactie en vragenlijst.
Ook dit jaar heeft de school weer meegedaan aan een verkeersactie. Dit jaar was gekozen voor “de verkeersslang”. Op 5 september hebben we de eerste meting gedaan en van 19 t/m 23
september hebben we een hele
week bijgehouden welke kinderen er
op een gewenste manier (lopend,
met de fiets, het openbaar vervoer
of carpoolend) naar school kwamen.
De resultaten hangen op de slang midden in de school. Het was zelfs toegestaan om
met de auto te komen (als het écht niet anders kon). Als de auto dan een eind van de
school vandaan geparkeerd werd om het laatste stuk naar school te lopen, werd tóch
bijgedragen aan het veiliger maken van de directe omgeving van de school. Tussen de
eerste meting en de verkeersweek konden we een grote verbetering merken 65% van
de kinderen kwam op 5 september op de gewenste manier naar school en in de verkeersweek maar liefst 85%. Natuurlijk hopen we dat dit zo blijft. Binnenkort gaan we
nog een keer tellen. Tijdens de verkeersactie kregen we ook nog twee keer bezoek
van de “fietsburgemeester”.
De gemeente heeft een vragenlijst uitgezet over de loop- en fietsroutes. Wij hopen
dat zoveel mogelijk ouders deze vragenlijst invullen.
U vindt de vragenlijst op de volgende website:

De Paralympische spelen
In groep 5 hebben we de paralympische spelen gevolgd. Vol bewondering keken
we naar nieuwe sporten als boccia en goalball. Maar we waren ook erg nieuwsgierig naar blindenvoetbal, zitvolleybal, rolstoelbasketbal en atletiek. Knap hoor,
dat Nederland op de 7e plek is geëindigd met 62 medailles!
In de klas hebben we verschillende Paralympische sporten geschilderd.
Niet op de gewone manier, maar met onze voeten! Een erg grote uitdaging, want
makkelijk is dat absoluut niet. Maar we hebben wel heel veel plezier gehad. De
resultaten kunt u komen bewonderen. Herkent u de sporten die wij hebben geschilderd?

Even voorstellen:
Ik ben Iris van der Rijst. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het MBO-Utrecht. Ik zit nu in mijn eerste
jaar en ik kom elke donderdag stagelopen op de Veldrakker in groep 1-2c. Ik ben 17 jaar en kom hier uit de
buurt. Ik vind het heel leuk om met kinderen om te gaan en wil ze graag wat leren. Vragen zijn altijd welkom!

Ik ben Manon Pronk. Ik volg een opleiding als onderwijsassistent. Op dit moment ben ik een derdejaars examenleerling. Ik zal hier het hele jaar stage lopen, iedere maandag en dinsdag. Dit doe ik bij
juf Lucille in groep 6. Zelf zit ik op het ROC op de Vondellaan in Utrecht. Daar ben ik iedere woensdag,
donderdag en vrijdag. Deze opleiding volg ik omdat ik graag hierna wil beginnen op de PABO.

Ik ben Jamie Galesloot, ik ben 17 jaar en woon in Utrecht.
Op dit moment volg ik de opleiding tot onderwijsassistent op het ID -college in Woerden. Ik zit in het tweede jaar.
Jullie zullen mij tot het midden van dit schooljaar elke maandag en vrijdag zien in groep 1/2 A.
Iets meer over mij: ik zit op taekwondo en ben actief vrijwilliger bij een zwemvereniging. Elke zaterdag help ik
daar met zwemles geven.
Als jullie vragen hebben, stel ze gerust!

Hallo! Ik ben Sanne de Graaf en kom uit het dorpje Schalkwijk. Op dit moment doe ik de studie
‘’ALPO’’ (Academische lerarenopleiding primair onderwijs) op de HU en Universiteit in Utrecht. Ik ben nu begonnen
aan mijn tweede studiejaar en vind dit een erg leuke studie. Dit komt omdat ik veel leer uit de theorie op de Universiteit en ik deze gelijk kan toepassen in de praktijk via de PABO en op stage. Dit jaar kom ik op De Veldrakker stage
lopen. In het eerste half jaar zal ik in groep vier bij juf Tinka te vinden zijn en in de tweede helft van het jaar in groep
vijf bij juf Sanne. Ik heb er onwijs veel zin in!
Ik ben Rianne Tervoort en ik kom dit schooljaar elke maandag en dinsdag stage lopen in groep
5. Dit vind ik super leuk en ik hoop dat de kinderen het ook leuk gaan vinden. Ik ben 17 jaar oud en ik doe de opleiding onderwijsassistent op het MBO Utrecht. Daarvoor heb ik mijn TL diploma gehaald op het Cals IJsselstein, daarvoor heb ik op de koningin Juliana school in Galecop gezeten. Maar zelf ben ik niet gelovig. Mijn toekomstdroom is
dat als ik deze opleiding heb afgerond ik naar de Pabo kan en daar mijn bevoegdheid kan halen om les te gaan geven. Ik ben nu een aantal weken bezig en ik vind het super leuk om te doen en alle kinderen zijn echt super leuk. Dit
schooljaar ga ik in de klas een aantal opdrachten uitvoeren die ik voor mijn opleiding moet doen en ik ga de kinderen helpen bij alles waar ze hulp bij nodig hebben. Ook zal ik dingen opruimen en zorgen dat de juf minder hoeft
te doen. Ik ben een rustige meid die veel geduld heeft met kinderen en die al echt heel lang met kinderen wil werken. Dat is ook de reden dat ik nog heel lang op mijn oude basisschool heb geholpen toen ik daar al lang weg was en
dat soms nog steeds doe. Verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd met vriendinnen af te spreken of lekker naar
buiten te gaan bijvoorbeeld naar het bos of naar het strand. Als u vragen heeft hoor ik het graag.

Mijn naam is Nikki van de Graaf en ik ben 17 jaar. Het komende schooljaar zal ik in groep
3a stage lopen op de maandag en op de vrijdag. Ik woon in Nieuwegein en ben nu 2 e jaar
onderwijs assistent aan het studeren op het ID College in Woerden. Wat ik later wil worden is natuurlijk….. een docent op de basisschool. Als u nog vragen over mij heeft, mag u
deze mij uiteraard stellen!

Ontruiming

Wervingsfolders educatieve uitgeverijen

Ook dit schooljaar oefenen wij weer drie keer hoe wij
de school snel en veilig moeten ontruimen. Woensdag
7 september was de eerste keer. De oefening was zeer
geslaagd. Binnen drie minuten stonden alle kinderen
veilig op de verzamelplaats op het schoolplein.

Bij alle drie de ingangen liggen wervingsfolders van
diverse educatieve uitgeverijen. Deze zullen er tot
de herfstvakantie liggen, daarna zullen ze worden
weggehaald.

Welkom op onze school

Leerlingenraad
Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit:
Roshan Debisarun en Linn Reinsma uit groep 8
Rishi Singh uit groep 7, Meryam Bousbaa uit groep 6 en
Dina Oulad Haddou uit groep 5.

In de maand oktober komen de volgende nieuwe leerlingen op school:
Asmin Geyik, Sarah Indrissi, Luca Moneta, Marwa Diba,
Sava Diba en Tim Bier.
Wij wensen alle nieuwe kinderen héél veel plezier en
succes op de Veldrakker toe.

Agenda oktober
03

opening Kinderboekenweek “voor altijd jong”

04

inloop 1-2: 08.30 – 09.00 uur

04

inloop 3-8: 14.15 – 14.45 uur

05

Dag van de Leraar

07

opa- en oma-middag

10

voorlezen in het kader van de
dag van de duurzaamheid

12

voorleeswedstrijd

13

groep 7 en 8 naar Anna van Rijn voor Engelse
presentatie Kinderboekenweek

13

afsluiting Kinderboekenweek:
12.40-13.20 uur: Groep 1-2A, 1-2C, 3b, 5 en 7;
13.30-14.10 uur: Groep 1-2B, 3a, 4, 6 en 8 ;

15 t/m 23 Herfstvakantie
26

Hoofdluiscontrole

