Deken Wehmeijerschool

NIEUWSBRIEF februari 2022
28e jaargang nr. 3
Redactie: Juf Danique en juf Ans

CONTACTGEGEVENS

AGENDA
vrijdag 25 februari
28 februari t/m
4 maart
maandag 18 april
woensdag 20 en
donderdag 21 april
vrijdag 22 april
25 april t/m 6 mei

Aangepaste
carnavalsviering
op school
Carnavalsvakantie

KLEDINGINZAMELING: BAG2SCHOOL
Het voorjaar komt er weer aan. Hoogste
tijd om uw kleding uit te zoeken. Alles wat
te klein is of niet mooi genoeg meer is,
mag ingeleverd worden.
Vanaf 9 mei kan de kleding bij de
hoofdingang van de school ingeleverd
worden. Bag2school komt op 13 mei ’s
morgens de ingezamelde kleding ophalen.
Wij hopen deze keer ook weer op bergen
kleding.

2e Paasdag vrij
Centrale eindtoets
groep 8
Dag van de
Koningsspelen

NIEUWE LEERKRACHT

Meivakantie

BIJNA CARNAVALSVAKANTIE
Hopelijk is dit voorlopig de laatste
nieuwsbrief waarin Corona een plaats
krijgt. We hebben de laatste tijd
behoorlijk wat besmettingen binnen de
school gehad. Het viel niet altijd mee. Ik
wil hier complimenten geven aan de
kinderen die zich steeds goed aanpasten.
Ook aan de ouders die begrip toonden. De
leerkrachten mag ik hier zeker niet
vergeten. Lesgeven is niet altijd makkelijk
in deze tijd. Kinderen op school en thuis
tegelijk bedienen is best intensief en een
hele groep online lesgeven is ook niet
ideaal. Maar het werd toch gedaan en
met volle inzet! Ik hoop dat iedereen in de
carnavalsvakantie uitrust en daarna weer
fris op school verschijnt.
Fijne vakantie allemaal!
Conny Piels

Beste ouders en kinderen,
Graag stel ik me via deze weg aan jullie
voor. Mijn naam is Hanneke GeneuglijkOelen. Ik ben 39 jaar en woon in
Wellseind met mijn man Niek en onze
zonen Joep van 10 en Bas van 3.
In mijn vrije tijd tennis ik graag en breng ik
graag tijd door met mijn gezin, vrienden
en familie.
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier
op de Mgr. Zwijsenschool in Kerkdriel en
op de Odradaschool in Alem gewerkt.
Na het warme welkom op de DWS en het
prachtige boekje dat ik van de kinderen
heb gekregen weet ik zeker dat ik hier met
net zoveel plezier les zal gaan geven aan
de kinderen van groep 7/8!
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CARNAVALSVIERING
Op vrijdag 25 februari zullen we, op een
aangepaste manier, carnaval vieren.
We hopen volgend jaar weer carnaval te
kunnen vieren met een optocht en een
feestje in de aula. Dit jaar is er dus nog
een aangepast programma.
De kinderen mogen verkleed naar school
komen. De lunch wordt, als vanouds,
verzorgd door Berries Frietpaleis. De
Oudervereniging zorgt voor zoetigheid en
om 14.15 uur begint de carnavalsvakantie.

om deze feestdag te verzetten naar een
latere datum. In de komende nieuwsbrief
houden we u op de hoogte.

ANWB STREETWISE
Voor de ANWB is het belangrijk dat
iedereen, ook kinderen, zich veilig in het
verkeer kunnen begeven.
Daarom heeft de ANWB het praktische
lesprogramma ANWB Streetwise
ontwikkeld voor het basisonderwijs.
Dit lesprogramma wordt op onze school
op 8 april aangeboden.

OPEN LESWEEK
De open lesweek van 14 t/m 18 maart
vervalt. We hebben nu nog besmettingen
op school en we vinden het te snel om
dan iedereen de school in te halen. Wij
willen zoveel mogelijk lesuitval
voorkomen. Wij hopen op uw begrip.

Streetwise is opgebouwd uit vier modules
passend bij de leeftijd en ontwikkelfase
van leerlingen. Professionele instructeurs
komen een ochtend naar de school en
geven verkeerstrainingen op maat. De
Deken Wehmeijerhof zal hiervoor van
8.00 uur tot 10.30 uur worden afgesloten.

VLAGGETJESDAG
Op 23 maart stond Vlaggetjesdag gepland.
Dan vieren we de verjaardagen van alle
juffen georganiseerd door de
Oudervereniging. We willen deze feestdag
met zoveel mogelijk kinderen vieren. Op
dit moment zijn er nog regelmatig
kinderen thuis door coronabesmettingen.
In overleg hebben we daarom besloten
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VASTENACTIE 2022
Dit jaar staat de Vastenactiecampagne in
het teken van: Een plek voor jou, een plek
voor mij. We maken kennis met Maria.
Haar familie woont al honderden jaren in
een mooie, vruchtbare vallei in OostGuatemala, maar nu wordt er een
waterkrachtcentrale gebouwd waardoor
de rivier droogvalt en ze hun land dreigen
kwijt te raken. We gaan tijdens de
vastentijd sparen voor kinderen als Maria,
zodat zij op hun mooie plek kunnen
blijven wonen en ervan kunnen blijven
leven!
Er is op dit moment, i.v.m. de Coronamaatregelen, nog niet bekend op welke
manier we als school gaan sparen. Hier
volgt later informatie over.

CENTRALE EINDDTOETS GROEP 8
De Centrale eindtoets wordt dit jaar
afgenomen op woensdag 20 en
donderdag 21 april. De kinderen hebben
natuurlijk al hun advies gehad, toch
moeten we nog serieus werken om die
toets goed op niveau te maken.
Na de toets worden de adviezen, wanneer
de score hoger uitvalt dan bij het advies
verwacht werd, heroverwogen.
Ook al duurt het nog even, wij wensen de
kinderen vast veel succes.

KONINGSSPELEN 2022
De Koningsspelen zijn op vrijdag 22 april.
Ook in 2022 gaan we er weer een mooi,
sportief feest van maken.
Hoe het programma er uit zal zien is nu
nog niet bekend. U hoort via
Schoudercom hoe het programma zal zijn.
We kijken er nu al naar uit.

VANUIT DE DORPSRAAD VELDDRIEL
Kindercarnaval 2022
Oranje Vereniging Comité Velddriel (OVC)
organiseert samen met Dorpshuis de
Boxhof, JCV De Schumers en de PV de
Veldroad het kindercarnaval in
Schumersdurp. Door Corona kon de
afgelopen twee jaar geen kindercarnaval
gevierd worden. Gelukkig kregen we op
15 februari te horen dat het weer
mogelijk is. Er mag geen optocht worden
georganiseerd, maar gelukkig konden we
wel op korte termijn iets leuks bedenken
voor het kindercarnaval.
Op zondagochtend 27 februari gaat de
deur van De Boxhof om 10.11 uur open.
Alle kinderen uit Velddriel, groot en klein,
zijn van harte welkom. Natuurlijk zijn alle
papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, ooms
en tantes ook van harte welkom.
Het kindercarnaval start om 10.41 uur. Als
verrassing komen er drie superhelden.
Twee prachtige prinsessen en een hele
stoere hond. Natuurlijk mogen de
kinderen met de prinsessen op de foto en
even knuffelen met de hond.
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Voor alle kinderen hebben we iets lekkers
in huis en iets te drinken. Tussen de
middag worden er heerlijke
pannenkoeken gebakken. Voor de
kinderen is dit allemaal gratis. Dus trek je
allermooiste pakje aan en kom gezellig
mee feesten en dansen met de
Schumertjes.
OVC hoopt met de organisatie van het
kindercarnaval een mooie start te maken
voor het komende jaar. We willen graag
verschillende activiteiten organiseren
voor jong en oud.
PS:
· OVC is nog wel op zoek naar een aantal
vrijwilligers die een uurtje tijdens het
kindercarnaval mee willen helpen met het
bakken van de pannenkoeken. Dus heb je
tijd om mee te helpen, stuur dan een
appje naar Beppie Pardoel via
telefoonnummer 06-82635166.
· En heb je nog geen vlag van
Schumersdurp, dan kun je die voor 15
euro ophalen bij Beppie Pardoel,
Voorstraat 98 tegenover Dorpshuis De
Boxhof.

Koningsdag 2022
Het duurt nog een tijdje voor het weer
Koningsdag is, maar we willen graag met
kinderen in contact komen die samen met
Oranje Vereniging Comité Velddriel willen

nadenken hoe we deze dag het beste
kunnen vieren. De laatste jaren zagen we
dat het aantal kinderen dat deelnam aan
de versierde fietsenoptocht steeds minder
werd. Wat vinden kinderen dan wel leuk
om te doen tijdens Koningsdag? Wie
kunnen daar beter een antwoord op
geven dan de kinderen zelf. Heb je een
leuk idee voor Koningsdag of wil je samen
met ons meedenken laat het ons weten.
Oranje Vereniging Comité Velddriel
Leefbaarheid in Velddriel
Om in Velddriel de leefbaarheid goed te
houden zijn we op zoek naar mensen die
ons mee kunnen helpen bij het bedenken,
organiseren en uitvoeren van activiteiten
in ons dorp.
Je hoeft geen lid te worden van een
vereniging, je hoeft ook geen
bestuurstaken te vervullen, maar heb je
een keer een leuk idee of een paar uurtjes
over, dan kun je ons helpen. Stuur een
appje naar Beppie Pardoel via
telefoonnummer 06-82635166, dan
nemen we contact op om de
mogelijkheden te bespreken.
Dorpsschouw Velddriel
Vrijdag 11 maart komen enkele
medewerkers en de kernmakelaar van de
Gemeente Maasdriel naar Velddriel voor
een dorpsschouw. Samen met de
Dorpsraad bezoeken we enkele
aandachtpunten. Kleine meldingen zoals
een kapotte lantaarnpaal of een
stoeptegel kun je melden via de
BuitenBeterApp of via
www.BuitenBeter.nl. Wil je iets onder de
aandacht brengen dat we mee kunnen
nemen in de dorpsschouw, stuur dan een
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e-mail naar Dorpsraad Velddriel via
dorpsraadvelddriel@outlook.com.
Zo hebben we bijvoorbeeld het verzoek
gekregen om een afvalbak voor
hondenpoep bij de afvalcontainer nabij de
school te plaatsen. Nu liggen er overal
hondendrollen, omdat de baasjes van de
honden deze niet opruimen. Staat er een
bak, dan ruimen ze het misschien wel op
en loop je geen kans meer om in de
hondenpoep te stappen. Dat vinden we
allemaal vies!
Zwerfafval
Op zaterdag 19 maart vindt de 20e editie
plaats van de Landelijke Opschoondag.
Dorpsraad Velddriel doet dit jaar ook
mee. Op deze dag willen we het
buitengebied van Velddriel een keer goed
aanpakken, maar ook de bermen van de
Provincialeweg. Je schrikt ervan als je ziet
hoeveel blikjes, afvalzakken van Mc
Donalds, maar ook mondkapjes overal in
de bermen liggen.
Net als vorig jaar gaan we ook op zaterdag
16 april in het centrum van Velddriel al
het zwerfafval opruimen. Zo zien onze
straten er op hun paasbest uit met Pasen.
Deze dag is ook meer geschikt voor
kinderen.
Beide dagen verzamelen we om 9.00 uur
bij Dorpshuis de Boxhof. Hier krijg je een
hesje, handschoenen en vuilniszakken.
Vorig jaar hebben we meer dan 300 kilo
zwerfafval verzameld.

een e-mail naar
Velddrielveilig@gmail.com.

N831 Provincialeweg
Provincie Gelderland en de gemeente
Maasdriel willen de N831 verkeersveiliger
gaan inrichten. Dit jaar gaan ze daarmee
starten. Uiteindelijk komt er ook een vrijliggend fietspad en wordt de kruising bij
de Hoorzik een rotonde. Als eerste
worden er 78 bomen gekapt. Later komen
er 101 bomen, hagen en vaste planten
weer voor terug. De kapwerkzaamheden
starten op 28 februari en duren 2 weken.
Als dorpsraad zijn we blij dat de weg, voor
alle schoolgaande kinderen, een stuk
veiliger gaat worden. Het is nu vaak een
probleem om met de fiets de weg veilig
over te steken.
TOT SLOT
Tenslotte wenst het team van de Deken
Wehmeijerschool iedereen een fijne
‘Carnavals’vakantie.
In de week voor de meivakantie komt er
weer een nieuwe nieuwsbrief uit.

Natuurlijk zorgt Dorpsraad Velddriel
samen met Gemeente Maasdriel voor iets
te drinken en iets lekkers na afloop. Kom
jij ons meehelpen? Meld je dan aan via de
website van Dorpsraad Velddriel of stuur
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