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Kledinginzameling
Op dinsdag 17 april a.s. is er weer een
kledinginzameling. Doe mee en breng
zoveel mogelijk kleding en schoenen
naar de Deken Wehmeijerschool. U
kunt uw kleding vanaf nu tussen
7.30 uur en 16.30 uur inleveren.
Op dinsdag 7 april kan dit vóór
9.00 uur. De opbrengst is voor extra
materialen voor de school.
Alvast hartelijk dank!

Website www.dwsvelddriel.nl
E-mail dwsvelddriel@upcmail.nl

Agenda
Schoolreisje
groep 1-2

donderdag
22 maart

Vastenactie voor
groep 1 t/m 8

maandag 26 maart
t/m vrijdag 30
maart

Tweede Paasdag
vrij

maandag 2 april

Voorstelling Ella
Voor groep 1-2

donderdag 5 april

Begin CITO
entreetoets
groep 7

dinsdag 17 april

Begin CITO
eindtoets
groep 8

dinsdag 17 april

Kledinginzameling

dinsdag 17 april

Dag van de
Koningsspelen

vrijdag 20 april

April/meivakantie

maandag 23 april
t/m vrijdag 4 mei

Vlaggetjesdag

woensdag 9 mei

Schoolreisje
groep 3 t/m 7

maandag 11 juni

Opbrengst boekenmarkt
Op donderdag 2 november jl. is er in
samenwerking met the Readshop
Express Kerkdriel een boekenmarkt
gehouden op onze school. Van de
opbrengst ging een deel naar onze
school. Voor dat bedrag heeft iedere
groep een boek uit mogen kiezen. De
kinderen zijn heel blij met de boeken
die jullie op onderstaande foto kunnen
zien.
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Zonnepanelen
Maandag 19 maart jl. was het zo ver.
In een snijdende wind werden de
zonnepanelen en het bevestigingsmateriaal op het dak geplaatst. Het
zal, als alles mee zit, een week duren
om de panelen te plaatsen en aan te
sluiten. We hopen dus vanaf volgende
week zelf in onze stroombehoefte te
kunnen voorzien.
In de aula zal dan op een scherm te
zien zijn hoeveel stroom we
produceren.

gemaakt voor een natuurspeeltuin op
het grasveld links van de toegang tot
de speelplaats. De kinderraad, de
dorpsraad en enthousiaste ouders
willen het verwilderde stuk grond
veranderen in een aantrekkelijke
natuurspeelplek. We willen een plek
creëren waar kinderen kunnen
klimmen, ontdekken, struinen en
spelen. Tevens moet deze plek een
ontmoetingsplek voor de inwoners van
Velddriel worden. Inmiddels is een
vooraanvraag subsidie richting de
provincie gegaan. Mocht u nog goede
ideeën hebben of op de een of andere
manier iets kunnen bijdragen dan bent
u van harte welkom. Laat het maar
weten bij de dorpsraad of bij de
school.

Landelijke opschoondag

Stembureau
Maandag 19 maart jl. is door
medewerkers van de gemeente de aula
ingericht als stemlokaal. Voor het
eerst kan er nu in Velddriel op twee
plaatsen gestemd worden. De
gemeente heeft ook een tijdelijke
invalide parkeerplek gerealiseerd.

Op zaterdag 24 maart is het
landelijke opschoondag. De gemeente
heeft aan de scholen gevraagd of zij
hier ook aan mee willen doen. Om dat
wat makkelijker te maken willen we de
opschoondag wat vervroegen zodat
het voor de scholen niet in het
weekend valt. Dit betekent dat wij
woensdag 21 maart al mee kunnen
doen. Groep 5-6 van juf Marian en juf
Ans heeft toegezegd om op die dag de
Voorstraat vanaf de school tot aan
het Kerkplein vrij te maken van
zwerfvuil. De gemeente zorgt voor
hesjes, grijpers en vuilniszakken.

Speeltuin
Samen met de kinderen van de
kinderraad zijn de eerste plannen
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Vastenactie
De vastentijd is begonnen en ook dit
jaar doen wij mee met de scholenactie
van de landelijke Vastenactie! We
komen samen in actie voor kinderen
die onze hulp het hardste nodig
hebben!
Campagneproject 2018
Tijdens Vastenactie 2018 zamelen we
geld in voor de meest kwetsbare
kinderen in Mbala in Zambia (Afrika),
namelijk weeskinderen en
gehandicapte kinderen.
De Zusters van het Heilig Hart van
Jezus en Maria helpen daar kinderen
en volwassenen die het moeilijk
hebben.
We gaan sparen voor Sunsuntila, een
opvangcentrum voor kinderen die een
of beide ouders moeten missen, omdat
ze overleden zijn aan de ziekte aids.
In het opvangcentrum vinden de
kinderen een veilige plek. Hier krijgen
ze dagelijks een maaltijd en hulp bij
hun huiswerk. Bovendien wordt hun
schoolgeld betaald. In de scholenfilm
is een dag uit het leven van Emeldah
te volgen, die dagelijks naar
Sunsuntila gaat.

leermiddelen en speelmaterialen voor
de kinderen van de Victor Braunschool
en voor de kinderen van Sunsuntila.
Wij houden de vastenactieweek van
maandag 26 maart t/m vrijdag 30
maart.
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben
een Vastendoosje om geld te sparen.
De kinderen van groep 5 en 6 doen
klusjes of andere acties om geld te
sparen: zij hebben de ‘Heitje voor een
karweitje’actie. De groepen 7 en 8
doen weer de traditionele flessenactie: zij halen lege flessen op en
sparen het statiegeld voor Zambia.
Lesmateriaal
Wij maken tijdens de vastentijd ook
gebruik van het lesmateriaal ‘Tijd voor
verhalen’. Vastenactie biedt dit
speciaal aan voor de periode voor
Pasen. In het lesmateriaal zijn de
kinderen aan de slag gegaan met het
project en worden ze aan het denken
gezet over hun eigen visie op het
leven.
Scholentour
Om Zambia en de vastenperiode
dichter bij de kinderen te brengen,
organiseert Vastenactie een
Scholentour. Vastenactie is op vrijdag
2 maart ook op onze school geweest
om een gastles te geven.

Website
https://youtu.be/d8mRbtfmOA
Ook sparen we voor de Victor
Braunschool, een school voor kinderen
met een beperking. Deze kinderen
zitten vaak de hele dag thuis omdat
hun ouders zich schamen. Dankzij de
zusters krijgen ze onderwijs en
fysiotherapie. Wij gaan sparen voor

Jarenlang heeft José Verhoeven de
website van onze school onderhouden.
Vanaf 5 maart jl. heeft zij het stokje
overgedragen aan Annieke Bögels.
Wij danken José voor haar jarenlange
inzet en wensen Annieke veel succes.
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Koningsspelen
We zijn volop bezig met de
voorbereidingen voor de Dag van de
Koningsspelen.
Wat mogen de kinderen verwachten?
8.30 uur Koningsontbijt op school
9.30 uur Opening van de Koningsspelen
door de koning.
9.45 uur Sponsorloop voor de
natuurspeelplaats.
10.30 uur Pauze met koninklijk
lekkers.
10.45 uur Koninklijke spelletjes voor
de onder- en bovenbouw.
12.00 uur Onderbouwkinderen gaan
naar huis.
Bovenbouwkinderen lunchen
op school.
12.30 uur Sportclinics voor de bovenbouw.
14.00 uur Bovenbouwkinderen gaan
naar huis.
Binnenkort worden de ouders via
Schoudercom verder geïnformeerd
over de dag van de Koningsspelen.

zingen. Het liefst bedenkt ze alle
liedjes nog zelf ook! Maar de rest van
haar familie houdt daar niet van. Die
zijn daar veel te deftig en te klassiek
voor. Als ze ook nog eens geplaagd
wordt, besluit Ella haar familie te
verlaten. In haar eentje beleeft ze
grappige avonturen vol jazzmuziek!
Maar Ella blijft eenzaam. Gelukkig
ontmoet ze een vriend voor het leven,
die ook van swingen en improviseren
houdt. Eindelijk kan Ella helemaal
zichzelf zijn!
Ella, een swingend sprookje is een
vrolijk jazzconcert over een bijzonder
eendje. Het sprookje wordt gezongen
en verteld. Natuurlijk mag het publiek
ook meedoen! De kinderen kunnen
meezingen, meeklappen, snateren en
waggelen.
Dat belooft een leuke voorstelling te
worden!

Voorstelling groep 1-2
Op donderdag 5 april gaat groep 1-2
naar de voorstelling Ella die opgevoerd
wordt in de Mgr. Zwijsenschool in
Kerkdriel.
Het verhaal van Ella lijkt op het
sprookje van het lelijke jonge eendje
van Hans Christian Andersen.
Alleen is Ella niet lelijk en wel degelijk
een eend! Wat is er dan aan de hand?
Ella houdt van swingen en liedjes

Tot slot
Wij wensen iedereen fijne Paasdagen
en al vast een zonnige aprilmeivakantie!
U kunt de volgende nieuwsbrief
verwachten eind mei.
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