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CONTACTGEGEVENS 

 

 

 

 

AGENDA 

 

START SCHOOLJAAR 2021-2022 
Het schooljaar 2021-2022 zijn we goed 
gestart. De kinderen kunnen weer fijn met 
z’n allen op het speelplein spelen zonder 
cohorten. Ook in de school geeft dat veel 
meer mogelijkheden. De kinderraad kan 
nu weer bij elkaar komen om te 
vergaderen. We hebben onze draai 
allemaal weer gevonden en de kinderen in 
de diverse groepen zijn weer aan elkaar 
gewend. We hebben momenteel veel 
mensen in de school en dus ook extra 
ondersteuning. Dit komt voort uit het 
Nationaal Programma Onderwijs. Alle 
scholen hebben extra geld gekregen om 
achterstanden weg te werken. Daarnaast 

zijn er dit schooljaar ook nog twee zij-
instromers werkzaam op de school. Er is 
een invaller voor juf Sabrina, die helaas 
nog maar zeer beperkt aanwezig is op 
school. Enkele nieuwe mensen zullen zich 
in deze nieuwsbrief aan u voorstellen. 
         
We hebben inmiddels alweer twee 
studiedagen achter de rug. De eerste 
studiedag stond in het teken van de visie 
van de school. Het was een zeer 
enerverende dag en het heeft ons een 
basis gegeven die we de komende tijd 
verder uit kunnen bouwen. Ook de MR 
zullen we daarin meenemen. Dit 
schooljaar zijn we gestart met 
themabijeenkomsten. Niet meer lang 
vergaderen, maar een kwartier kort alle 
nodige zaken bespreken en daarna met 
het hele team een uur effectief bezig zijn 
met één onderwijskundig thema. Het 
eerste thema is begrijpend lezen. We 
bekijken wat we al goed doen en wat en 
hoe we nog kunnen verbeteren. Ook de 
kinderen worden betrokken in dit proces. 
We willen het graag SAMEN doen.  
 
Nu zit de eerste periode van het jaar er al 
bijna op. De herfstvakantie staat voor de 
deur. Wij hopen dat iedereen daarvan 
gaat genieten, zodat we daarna weer 
uitgerust kunnen beginnen aan het 
volgende deel van het schooljaar.  
 

 
 

 
 
 

Kledinginzamelingsactie maandag 18 
t/m vrijdag 22 
oktober tot 8.30 
uur 

Herfstvakantie 25 t/m 
29 oktober 

Schoolontbijt woensdag 
3 november 

Oudergesprekken week van  
22 november 

Sinterklaasviering 
in de onderbouw. 
Surprise  
in de bovenbouw 

vrijdag 3 
december 

Kerstviering Informatie volgt 
later, i.v.m. 
corona staat dit 
nog niet vast. 
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TIPS VOOR HUISWERK 
Zoals ieder jaar aan het begin van een 
nieuw schooljaar willen we een aantal tips 
geven voor het helpen bij huiswerk. 
 • Spreek met uw kind af dat het op een 
vast tijdstip begint. Het ene kind heeft 
behoefte aan even ontspanning na school, 
een ander kind wil het liefst meteen 
beginnen.  
• Zorg voor een prettige, niet afleidende 
werkplek (niet bij de televisie).                    
• Begin met huiswerk, als het mogelijk is, 
op de dag waarop het is opgegeven; dan 
komt de leerstof er goed in te zitten.  
• Bij leerwerk kun je beter 3 keer tien 
minuten iets leren dan één keer dertig 
minuten. Dus beter vaak en kort dan één- 
maal lang.  
• Herhalen, herhalen en nog eens 
herhalen is de wet van het leren.  
• Leerwerk is geen leeswerk. Zorg voor 
afwisseling bij het leren. Noteer de 
belangrijkste punten of maak een 
samenvatting en/of schema.  
• Zorg dat er enige tijd zit tussen het 
moment waarop uw kind zegt dat hij/zij  
“het kent” en het tijdstip waarop u 
hem/haar overhoort.  
• Wanneer een kind opdrachten moet 
maken, zeg het niet meteen voor maar 
zoek samen naar het goede antwoord.  
• Vraag aan de kinderen naar de 
resultaten.  
Als al deze tips niet blijken te werken, 
neem dan contact op met de leerkracht. 

 

GEEN ALGEMENE OUDERAVOND OP        
4 NOVEMBER 
Op 4 november stond een algemene 
ouderavond gepland. Wanneer je dit goed 
wilt organiseren, moet je al in het begin 
van het schooljaar met de organisatie 
starten. Op dat moment was een 
ouderavond nog niet mogelijk en het was 
ook nog niet duidelijk of dit op 4 
november wel zo zou zijn. Er is toen door 
de oudervereniging besloten om de 
ouderavond niet door te laten gaan. 
Gelukkig kon iedereen wel weer gewoon 
de school inkomen voor de 
startgesprekken en we hopen dat 
voortaan alles weer normaal door kan 
blijven gaan. 
  

NIEUWE GEZICHTEN IN DE SCHOOL 
 

 
Mijn naam is Stefan Danckaert, 34 jaar, 
woonachtig in ’s-Hertogenbosch en sinds 
het begin van dit schooljaar werk ik als 
vakdocent muziek bij Bommelerwijs. Op   
8-jarige leeftijd ben ik begonnen met het 
bespelen van de trompet en beleefde 
daar zoveel plezier aan dat ik op latere 
leeftijd heb besloten er mijn vak van te 
maken. In 2019 ben ik afgestudeerd aan 
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het Fontys Conservatorium Tilburg in de 
graad Bachelor of Music met als 
afstudeerrichting “Trompet Lichte 
Muziek”. Met veel plezier, passie en liefde 
voor mijn vak wil ik graag zo goed 
mogelijk mijn opgedane kennis doorgeven 
aan de volgende generatie, om ook in hen 
het enthousiasme te laten oplaaien dat 
muziek teweeg brengt. Hopelijk zingen de 
kinderen de liedjes die ze leren al uit volle 
borst mee en laten ze zo blijken dat ze er 
mee bezig zijn. Voor mij is het lesgeven 
één groot feest en ik geniet ervan als ik 
het voor elkaar krijg om de kinderen 
nieuwe dingen in muziek te leren en dan 
zie dat ze daarvan genieten!                    
Met muzikale groet, Stefan Danckaert 
 

 
 
Mijn naam is Esther van Doesburg, ik ben 
28 jaar en ik ben woonachtig in Rosmalen 
met mijn vriend en onze hond Kaj.            
In mijn vrije tijd ga ik graag tennissen, 
fitnessen, breng ik tijd door met vrienden 
en familie, speel ik spelletjes en maak ik 
boswandelingen.                                                         
 
Dit schooljaar ben ik gestart met het zij-
instroomtraject (verkort) van de Pabo, 
nadat ik vorig schooljaar vanaf mei in 
dezelfde groep de toelatingsprocedure 
heb doorlopen. Ik sta op dinsdag, 
woensdag en donderdag in groep 1/2, 
samen met juf Yvonne. De komende tijd 

maak ik graag verder kennis met de 
werkwijze op de Deken Wehmeijerschool, 
met de kinderen en uiteraard ook met de 
ouders en verzorgers. Mocht je nog 
vragen hebben, neem dan gerust contact 
met me op.  
Tot ziens op school!  

 

Mijn naam is Antoinette de Ridder en ik 
ben 57 jaar. Ik ben zij-instromer in het 
onderwijs wat betekent dat ik uit een 
andere beroepsgroep kom. 

Na mijn middelbare schooltijd heb ik de 
academie voor journalistiek en 
voorlichting gedaan. Daarmee heb ik zo’n 
twintig jaar in het bedrijfsleven gewerkt. 
Op een gegeven moment kreeg ik de kans 
om in de zorg te gaan werken met 
kinderen. Ik heb mij verder bekwaamd in 
het vakgebied van voorlichting en 
medicijnen, vooral aan kinderen en hun 
ouders. Aangezien ik altijd al graag voor 
de klas heb willen staan, ben ik vorig jaar 
met het zij-instroomtraject gestart. 
Inmiddels heb ik gewerkt op de Mgr. 
Zwijsenschool in groep 3 en de Pollenhof 
in groep 1-2. Nu werk ik op de DWS in 
groep 7-8 en groep 3-4.                                        

Ik heb een zoon die inmiddels 26 jaar is en 
samenwoont in Den Bosch. Mijn vriend en 
ik wonen samen met onze hond in 
Kerkdriel. Groeten, Antoinette de Ridder 
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DE BIEB 
Vanaf 7 september staan de vrijwilligers 
weer paraat om de leerlingen te helpen 
bij het uitzoeken van boeken, waarin thuis 
en op school naar harte lust gebladerd, 
gekeken en gelezen kan worden.  
                                                                                                     
We zijn blij weer direct contact met de 
kinderen te hebben. We zien zo waar de 
voorkeur van de leerlingen van de DWS 
naar uitgaat en dat helpt ons met de 
inkoop van nieuwe titels om de bieb up-
to-date te houden.                                                               

                                                                                                             

De regelmaat is er bij iedereen 
begrijpelijkerwijs uitgegaan tijdens de 
Coronaperiode. Het overzicht behouden 
over de geleende boeken was dus niet 
gemakkelijk. Vandaar dat we nogmaals 
willen vragen of u met uw kind wil kijken 
of er nog boeken van de bieb van de DWS 
thuis liggen. Mocht het zo zijn, geeft u uw 
kind/kinderen die boeken dan mee! 

Elk boek telt! 

Als uw kind op dinsdag thuiskomt, kijkt u 
dan welke boeken uw kind geleend heeft 
en probeer samen met uw kind een vaste 
plek uit te zoeken waar de boeken 
neergelegd worden als er niet in gekeken, 
of gelezen wordt. 

Geef elke dinsdag de boeken mee. Als het 
boek niet uit is, wordt de uitleen verlengd. 

Samen houden we zo de collectie op peil! 

Wij zorgen voor de uitbreiding! De 
nieuwste titels van Dogman en de 
nieuwste delen uit de serie van De grijze 
jager zijn in aantocht! 

Het team van vrijwilligers zorgt ervoor dat 
elke dinsdag de uitleen op rolletjes loopt! 
Dit team kan echter niet zonder bestuur. 
Wij zijn dringend op zoek naar 
bestuursleden en hopen dat u de kinderen 
niet in de steek laat! 

De taak van het bestuur:                      
Contact onderhouden met de vrijwilligers 
Contact onderhouden met bibliotheek 
Rivierenland                                        
Eenmaal per jaar de subsidieaanvraag 
indienen bij onze gemeente. 

Ouders, we doen een beroep op u! U als 
ouder kunt ook hulp vragen van: opa’s, 
oma’s, buren, vrienden en het is ook 
mogelijk om op dinsdagmorgen eens een 
kijkje te komen nemen als de kinderen 
boeken uitzoeken. Help De Stichting 
Leesvoorziening Velddriel door te gaan!  

 

KINDERBOEKENWEEK 2021 
Worden wat je wil.                                         
Van 6 t/m 17 oktober stonden veel lessen 
op onze school in het teken van de 
Kinderboekenweek. De kinderen hebben 
verhalen geschreven over beroepen, er is 
samen gelezen, gekeken naar een 
dansoptreden van groep 5/6 en naar een 
toneelstukje van groep 7/8 over De 
Boekenbus. In de week voor de 
herfstvakantie presenteren de kinderen 
aan elkaar een toekomstig droomberoep. 
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In de aula en de klassen zijn dan 
geknutselde dierenartspraktijken te zien, 
posters over modeontwerpers, 
informatiefolders over ons rechtssysteem 
en ga zo maar door.  
  

 
 

Ook dit jaar zijn er weer gouden en 
zilveren penselen en griffels gewonnen 
door de leerlingen uit de verschillende 
groepen voor de mooiste tekeningen en 
verhalen:  
Groep 1/2:                                    
het zilveren penseel: Bart  
het gouden penseel: Rosanne  
Groep 3/4:  
het zilveren penseel: Jaël 
het gouden penseel: Mae  
Groep 5/6:                                       
de zilveren griffel: Niels  
de gouden griffel: Koen  
Groep 7/8:                                        
de zilveren griffel: Eloise 
de gouden griffel: Iris  
  

KINDERRAAD 
De kinderraad voor het schooljaar 2021-
2022 is weer gekozen. 
De volgende kinderen zullen dit jaar 
meepraten over allerlei zaken betreffende 
de school: 
groep 5: Oliver van Doremaele en Niels 
van Doremaele 
groep 6: Cas van Doremaele en Robin 
Slagter 

groep 7: Eloise van Doremaele en Tristan 
Huiskamp 
groep 8: Rik van Oers en Famke Zumpolle 
  
Wij zijn blij met deze enthousiaste groep 
kinderen. 
 
VERSLAG KAMP GROEP 7 & 8                   
Op de fiets, zo gingen we op weg naar 
Biezenmortel.  
Pauzes tussendoor, zo kwamen we weer 
op kracht.  
We kwamen aan bij de bossen. Daar 
hebben we hutten gebouwd. Daarna 
gingen we verder naar de kamplocatie. 
We hebben leuke spelletjes gedaan en 
lekker gegeten. Daarna hebben we een 
kampvuur gemaakt, maar toen was het 
tijd om naar bed te gaan. Nog een beetje 
gekletst en toen zijn we echt gaan 
slapen.   
De volgende dag moesten we alweer 
vroeg op, want we gingen naar Het 
Nettenpark bij De IJzeren Man.                  
‘s Avonds hebben we gelasergamed. Dat 
was erg leuk. Op de terugweg naar huis 
hebben we ook nog gemidgetgolft bij Het 
Sportiom. Leuke activiteiten hebben we 
zeker gedaan.                                              
Wat een leuk kamp was dit!                    
Met dank aan juf Liselotte, juf Antoinette, 
meneer John, meneer Bart en juf Elke. 
 

Suze en Eloise (groep 7)  
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KLEDINGINZAMELINGSACTIE 
Onze school gaat weer meedoen aan een 
inzamelingsactie van Bag2school. 

 
Bag2school is een internationaal bedrijf 
met een groene kijk op de maatschappij. 
Omdat zij de afvalberg niet nog hoger 
willen maken, verzamelt Bag2School 
kleding van scholen, instellingen en 
verenigingen. Onze school krijgt hiervoor 
30 cent per kilogram. Meer inzamelen is 
meer verdienen. Vraag uw familie, 
vrienden en buren om geld te verdienen 
voor onze school zodat we kunnen sparen 
voor extra materialen voor de kinderen 
van Velddriel. Wat mag er wel in de zak: 
Schone kleding, schoenen (per paar, aan 
elkaar geknoopt of met tape), lakens, 
dekens, gordijnen, handdoeken, 
knuffelbeesten, handtassen, riemen. Wat 
mag niet in de zak: Vieze, natte, 
gescheurde of beschadigde kleding. 
Enkele schoenen, afgeknipt materiaal, 
lappen, matten, tapijten, kussens, 
dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, 
speelgoed en matrassen.  
Vanaf 18 oktober t/m 22 oktober a.s. 
kunt u uw zakken inleveren op school. 
Ook op vrijdag 22 oktober kan dit nog tot 
8.30 uur. We willen u vragen om de 
zakken voor de ingang van de school neer 
te zetten. Wij tillen ze dan voor u naar 
binnen. Alvast hartelijk dank. 
 
 

SCHOOLONTBIJT 2021 
Op woensdag 3 november schuiven wij 
met onze school aan tafel voor een 
gezond ontbijt en een leuke les over de 
beste start van de dag. Zo leren kinderen 
op een feestelijke manier hoe belangrijk 
het is om elke dag gezond te ontbijten.  
De kinderen ontbijten dus op school in de 
eigen klas en mogen dit in pyjama doen. 
Zorg wel voor kleding, een pauze-snack en 
lunch voor de rest van de dag.  
Ook dit jaar maken we van gezond 
ontbijten weer een feestje! 
 

 
 
VANUIT DE  DORPSRAAD 
VELDDRIEL                                           
Een terugblik op Burendag 2021 
Op zondag 26 september organiseerde de 
dorpsraad voor de allereerste keer een 
burendag. Bij de ‘Muggenheuvel’ konden 
kinderen zelf of met een beetje hulp, een 
insectenhotel bouwen. Jeugdraad de 
Schumers had een mooie informatiestand 
opgebouwd en in de gymzaal was een 
‘kermis’. Er werd flink getimmerd en 
geboord. Heel de wijk kon horen dat de 
kinderen flink aan het klussen waren. 
Daarna werden de insectenhotels gevuld 
met bamboe, dennenappels, stro en wol. 
Met trots poseerden de kinderen voor de 
camera met hun creatie. De insecten in 
Velddriel hebben in ieder geval een mooi 
plaatsje om te overwinteren. 
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Natuurlijk zijn er altijd kinderen die op 
deze zondag verhinderd waren. De 
dorpsraad gaat in het voorjaar van 2022 
voor die kinderen nog een klusdag 
organiseren. 

Verder waren er activiteiten bij Dorpshuis 
de Boxhof. Voor iedereen was er koffie en 
lekkere taart. Buiten stonden er 
springkussens voor de kinderen. Fanfare 
La Harpe gaf een miniconcert en voor de 
ouderen was er een burenbingo. In de 
zijzaal werden de mooiste 
herfstbloemstukken en kransen gemaakt. 
De dag werd afgesloten met de 
bekendmaking van “Het mooiste plaatje 
van Velddriel”. Eloise van Doremaele en 
Fiene Reuvers waren overtuigend de 
winnaressen van de fotowedstijd. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde 
dag. Volgend jaar doen we zeker weer 
mee, maar dan organiseren we burendag 
op zaterdag 24 september. Heb je een 
leuk idee voor burendag, laat het de 
dorpsraad weten en we gaan je graag 
helpen met het aanvragen van een 
financiële bijdrage bij het Oranje Fonds. 
De foto’s zijn terug te vinden op de 
openbare Facebookpagina van Dorpsraad 
Velddriel. 

Sinterklaas komt dit jaar weer naar 
Velddriel                                                    
Door Corona kon vorig jaar de intocht in 
Velddriel helaas niet doorgaan. Gelukkig 
heeft Sinterklaas dit jaar, maar ook zijn 
Pieten een Coronatoegangsbewijs, anders 
mochten ze het dorpshuis niet in. We 
verzamelen om 13.15 uur bij Dorpshuis de 
Boxhof en gaan dan onder de muzikale 
begeleiding van Fanfare la Harpe samen 
Sinterklaas ophalen bij Patrick van 
Koolwijk. Daar staat iets lekkers op de 
kinderen te wachten en na de eerste 
begroeting met Sint en zijn Pieten, gaat 
iedereen mee naar het dorpshuis voor 
een gezellig feestje. Aansluitend krijgen 
de kinderen op vertoon van hun kaartje, 
een cadeautje met een snoepzak. De zaal 
van Dorpshuis De Boxhof gaat pas open 
als Sinterklaas gearriveerd is. 

Let op:                                                   
Vergeet uw Coronatoegangsbewijs en ID 
niet, aan de deur worden deze namelijk 
gecontroleerd. Kinderen tot en met 12 
jaar zijn zonder coronatoegangsbewijs 
welkom.                                                     
Heeft u vragen over het 
Coronatoegangsbewijs? Raadpleeg de 
website www.rijksoverheid.nl. 

TOT SLOT 
Tenslotte wensen we iedereen een fijne 
herfstvakantie.  
 

 


