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CONTACTGEGEVENS 

 

 

 

 

AGENDA 

 
START SCHOOLJAAR 2022-2023 
Bijna herfstvakantie! Wat zijn de eerste 

weken snel gegaan. En als het snel gaat is 

dat volgens mij altijd een teken van 

tevredenheid.  

Tevreden ben ik zeker. Wat een fijne start 

hebben we gemaakt. We hebben elkaar 

als team al goed leren kennen, maar wat 

zeker zo belangrijk is dat de kinderen hun 

leerkrachten ook al goed hebben leren 

kennen. En als ik mijn oor, zo rondom mij 

heen, te luisteren leg dan hoor ik veel 

positieve, enthousiaste verhalen.  

Met enthousiaste verhalen, maar ook met 

minder enthousiaste verhalen bent u 

altijd welkom in de school. Maak een 

afspraak en kom met de leerkracht of met 

mij praten. Mijn ervaring is dat een goed 

gesprek op de juiste plek veel op kan 

leveren. Dus breng zaken de school in als 

het nodig is! 

De kinderraad is gestart en ook daar zie ik 

veel enthousiasme. Er wordt goed 

nagedacht en er komen goede ideeën. De 

taken binnen de kinderraad zijn verdeeld. 

Ik zie om mij heen dat er zeer hard 

gewerkt wordt en dat het fijn is dat er nu 

een weekje vakantie komt. Daarna gaan 

we weer met vol enthousiasme verder 

bouwen. 

Conny Piels 

 
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.  

Kledinginzamelingsactie t/m 18 oktober 

Herfstvakantie 24 t/m 
28 oktober 

Schoolontbijt woensdag 
9 november 

Algemene ouderavond woensdag 
 9 november om 
19.00 uur 

Oudergesprekken week van  
14 november 

Sinterklaasviering 
in de onderbouw. 
Surprise  
in de bovenbouw 

maandag 5 
december 

Kerstviering donderdagavond 
22december 

Begin kerstvakantie vrijdag 23 
december om 
12.00 uur 
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• 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.

ALGEMENE OUDERAVOND OP 
9 NOVEMBER 
Aan de algemene ouderavond wordt hard 
gewerkt. Er zijn nog een aantal zaken niet 
duidelijk. We kunnen dus nog geen 
informatie delen. Zo gauw dit kan wordt u 
op de hoogte gebracht. 

NIEUWE GEZICHTEN IN DE SCHOOL 
Mijn naam is Nienke Peffer, ik ben 29 jaar 

en woon in Kerkdriel.  

Iedere ochtend ben ik voor schooltijd in 

de Crossfit box van Duketown te vinden. 

Daarnaast vind ik het leuk om boeken te 

lezen, tijd door te brengen met familie en 

vrienden, te hiken, te wielrennen en te 

skeeleren.  

Na mijn studie heb ik drie jaar op het 

speciaal onderwijs ‘de Rietlanden’ 

gewerkt, daarna heb ik drie jaar op 

basisschool ‘Odrada’ gewerkt. Sinds dit 

schooljaar ben ik hier werkzaam in groep 

7/8. 

Mocht je nog vragen hebben, laat het dan 

weten. 

Tot ziens op school! 

Mijn naam is Lenny van Gastel, 59 jaar 

oud en ik woon in Kerkdriel. Ik heb een 

studerende dochter van 19, die op kamers 

woont. Vroeger heb ik zelf als kind op de 

Deken Wehmeijerschool gezeten en ben 

opgegroeid in Velddriel. Het voelt dan ook 

heel bijzonder om op mijn eigen 

vertrouwde school van vroeger nu als 

leerkracht te gaan werken. Ik heb veel 

ervaring in het onderwijs en met name in 

groep 1 en 2 en met anderstalige 

kinderen. De laatste 5 jaar heb ik in Den 

Bosch op een school gewerkt. Daarnaast 

ben ik ook een aantal jaren uit het 

onderwijs geweest en heb ik me bezig 

gehouden met het inrichten van scholen. 

Ook in die periode heb ik met de Deken 

Wehmeijerschool te maken gehad en een 
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gedeelte van het meubilair mogen 

leveren.  

Ik kijk uit naar een fijne samenwerking en 

ik wil graag een bijdrage leveren aan het 

leerproces en de ontwikkeling van de 

kinderen bij ons op school! 

EETPAUZES 
Sinds het continurooster zijn er twee 
eetmomenten op school. Het eerste 
moment is rond/tijdens de kleine pauze. 
Het tweede moment is om 12.00 uur. 
Het is de bedoeling dat de kinderen 
voldoende, maar niet te veel meenemen. 
Ook is het belangrijk dat zij gezond eten 
meenemen en dat het al 
gesneden/gesmeerd is. Dat eerste spreekt 
voor zich en dat laatste is belangrijk, 
omdat gebleken is dat de kinderen dan 
voldoende hebben aan het kwartier dat ze 
krijgen om te eten. We dienen ons 
hieraan te houden gezien de vastgestelde 
lestijden. 

Voor de kleine pauze zou 1 stuk fruit en 
een beker drinken voldoende zijn en voor 
de grote pauze kijkt u wat uw kind 
normaal op kan. Mocht uw kind 
regelmatig eten of drinken mee terug 
naar huis nemen en u vindt dat dit op 
moet zijn, neem dan contact op met de 
leerkracht. Mocht het zijn dat uw kind 
bepaalde eetadviezen/drinkadviezen 
heeft gekregen van een deskundige laat 
dit dan weten aan de leerkracht. Die kan 
daar dan rekening mee houden. 

DE BIEB 
Beste ouders, 
Allereerst zullen we ons even voorstellen; 
Jacquelina Verheij en Lonneke van Mook; 
al 10 jaar voorzitter en secretaris van de 
Bieb op school. 

Waar we wat meer over willen vertellen. 
Omdat.... we al enkele jaren het stokje 
graag over willen dragen, 
maar niemand die enthousiast is ondanks 
het vele vragen... 
We begrijpen echt wel; 
iedereen heeft het druk, maar dat geldt 
ook voor ons en daarom trekken we nu 
aan de noodbel.  
Onze zoons doen dit jaar al eindexamen. 
Voor ons is het nu echt klaar. 
Is dit het einde van de Bieb?!  
Alstublieft; wees u dit gewaar! 

Lezen is zo belangrijk! voor groot en voor 
klein, 
maar vooral voor uw kinderen moet de 
bieb er toch blijven en gewoon zijn?!  

We zoeken twee vrijwilligers voor de 
administratieve taken, 
het kost echt niet veel tijd en werk, maar 
het zijn wel belangrijke zaken. 

De Bibliotheek te kunnen voortzetten; het 
uitlenen van boeken. 
Alstublieft denkt u er over na, of help ons 
mee opvolging zoeken. 

Bij vragen en interesse kunt u bellen naar 
06-53626649 of 06-41969607,
we hopen u te horen om de bieb weer
toekomst te geven!

Jacquelina en Lonneke 
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BOEKENWEEK 2022 
Gi-ga-groen 
Van 5 oktober tot 16 oktober stonden 
veel lessen op school in het teken van de 
Kinderboekenweek. 
De leerlingen uit de onderbouw hebben 
een mooie tekening gemaakt en de 
leerlingen uit de bovenbouw hebben een 
verhaal geschreven.  
Ook dit jaar zijn er weer gouden en 
zilveren penselen en griffels te winnen, de 
uitslag wordt binnenkort bekend 
gemaakt. 
 
FUSIE MET BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN 
Christelijke basisschool De Hoeksteen in 
Well en de katholieke stichting 
Bommelerwijs onderzoeken de 
mogelijkheid om beide besturen te laten 
fuseren.  
Het projectplan ligt ter inzage bij de 
directeur voor degenen die belangstelling 
hebben.  
 
KINDERRAAD 
De kinderraadverkiezingen zijn geweest 
en de uitslag is via SchouderCom 
verspreid.  
De eerste vergadering is geweest op 4 
oktober. Daarin zijn de functies verdeeld 
en hebben we besproken welke 
onderwerpen we op de agenda zetten.  
Hier de samenstelling van de kinderraad: 
Voorzitter:  
Eloise van Doremaele (groep 8) 
Secretaris: Fay van Nassau (groep 7) 
Lid: Joey Mulder (groep 5) 
       Merlijn Coset (groep 5) 
       Niels van Doremaele (groep 6) 
       Luuk van der Hoeven (groep 6) 
       Cas van Doremaele (groep 7) 
       Tristan Huiskamp (groep 8) 

OPROEP NIEUWE MR LEDEN 
Wilt u meepraten over belangrijke zaken 
die de school aangaan?                               
De Medezeggenschapsraad (MR), 
gevormd door ouders en leerkrachten, is 
op zoek naar nieuwe leden voor de 
oudergeleding. Binnen de MR denkt u 
mee en geeft u advies over beleid, 
organisatorische- en praktische zaken. De 
MR komt zo’n 5 keer per jaar bij elkaar. 
Heeft u interesse om deel te nemen aan 
de MR of heeft u vragen? Neem dan 
gerust contact op met een van de leden: 
Lenny van Gastel, Hanneke Geneuglijk, 
Sylvia van Doremaele of Annieke 
Bögels.

 

VERSLAG KAMP GROEP 7 & 8     
Op 28 september 2022 vertrokken we 
vanaf de Deken Wehmeijerschool naar de 
Klokkenweide in Loon op Zand. Door een 
paar pauzes kwamen we weer op kracht 
en konden we met volle moed er 
tegenaan. Om 12:30 uur kwamen we aan 
en vlak daarna hadden we alweer leuke 
spelletjes te doen. We hebben nog een 
beetje gehangen op de kamers en toen 
gingen we eten. We moesten al om 9 uur 
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naar bed. Wat we niet wisten is dat we na 
2 minuten wakker werden gemaakt en 
naar het bos gingen. Daar hebben we 
spelletjes gespeeld. De volgende dag 
moesten we het kamp telefoonnummer 
op onze arm schrijven, we vonden het wel 
logisch want we gingen naar een groot 
bos. Wat bleek is dat we naar de Efteling 
gingen, daarna gingen we eten en hadden 
nog een paar spelletjes gedaan. De 
volgende dag gingen we alweer naar huis. 
Wat een leuk kamp was dit! Met dank aan 
juf Nienke, juf Hanneke, meneer John, 
meneer Wouter en meneer Stefan. (Voor 
het fietsen Perry en juf Conny bedankt.) 

Geschreven door Madelief en Eloise 
(groep 7/8) 

KLEDINGINZAMELINGSACTIE 
Tot en met 18 oktober kunt u uw kleding 
nog inleveren bij ons op school.  
 

 
 
 
SCHOOLONTBIJT 2022 
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! 
 

 
 
 
GEBIEDSTEAM MAASDRIEL 
Afgelopen 
maandag 3 
oktober is Nina 
Verheijen bij 
ons op school 

geweest. Nina 
is 
jeugdconsulent 
bij het Gebiedsteam Maasdriel. Zij is 
beschikbaar voor ouders die graag eens 
willen praten over (kleine of grote) 
opvoedvragen m.b.t. hun kind. Wellicht 
ervaart u momenteel een probleem met 
uw kind waar u graag over wilt praten. 
Misschien voorziet u een probleem in de 
toekomst richting bijvoorbeeld het 
voortgezet onderwijs. Het kan zijn dat u 
vindt dat uw kind wat steviger in zijn 
schoenen zou kunnen staan. Het zijn 
allemaal vragen waarmee u terecht kunt 
bij Nina.                                                                                                                      
Nina Verheijen 
 
Samen bespreken jullie waar het 
probleem ligt. Nina brengt het 
“probleem” in kaart en samen bekijken 
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jullie wat eventuele vervolgstappen 
kunnen zijn. Kunt u zelf nog wat 
aanpassingen maken of is er binnen het 
gebiedsteam iemand die hulp kan bieden?  
 
Belangrijk om te weten is dat Nina er is 
om te adviseren. U bent degene die 
besluit om wel of niet met deze adviezen 
aan de slag te gaan. 
 
Mocht u meer informatie willen over wat 
Nina voor u kan betekenen, kun u altijd 
even contact opnemen met onze intern 
begeleider (Sabrina).  
 
De data waarop Nina aanwezig is op onze 
school zijn:  
Maandag 14 november van 14.00-16.00 
uur 
Maandag 12 december van 14.00-16.00 
uur 
Maandag 23 januari van 14.00-16.00 uur 
 
Nina zit op het kantoor tegenover de 
hoofdingang en u kunt zonder afspraak 
terecht. 
 
NIEUWSBRIEF GGD 

 
 

Slapen 

Een bijdrage van Ilse van Wijk, 

Jeugdverpleegkundige GGD Gelderland-

Zuid. 

 

Goed slapen is gezond voor je kind. 

Kinderen hebben voldoende slaap nodig 

om zich goed te kunnen ontwikkelen. 

Maar ook om te groeien en overdag 

voldoende energie te hebben. Het is voor 

ieder kind weer anders hoeveel slaap 

genoeg is. Je kunt daarom ook het best 

zelf de bedtijden bepalen. De dag 

afsluiten met een gezellig en 

fijn ritueel kan je kind helpen om te gaan 

slapen. 

 

Slaaptekort 

Kinderen in de leeftijd tussen 4 en 9 jaar 

slapen ongeveer 11 uur per nacht. Tussen 

de 9 en 12 jaar slapen ze ongeveer 10 uur 

per nacht. Dit zijn gemiddelden, want de 

behoefte aan slaap kan per kind 

verschillen.  

Als je je kind vaak s ’ochtends wakker 

moet maken, heeft je kind waarschijnlijk 

slaap te kort. Een slaaptekort zorgt vaak 

voor hoofdpijn en een slechte 

concentratie. Bijvoorbeeld op school. 

Kinderen die wakker gemaakt moeten 

worden, hebben vaak minder trek in een 

ontbijt. Vervroeg de bedtijd van je kind 

met stapjes van een kwartier in plaats van 

meteen een uur. Zo houdt je kind zijn 

ritme en ligt het niet te lang wakker. 

 

Bedtijd tips : 

• Voor kinderen die bang zijn in het 
donker is een nachtlampje een 
oplossing. 

• Veel opwinding is niet bevorderlijk 
voor het inslapen. Spannende 
films, opwindende 
computerspelletjes of stoeien voor 
het naar bed kun je beter 
vermijden. 

https://www.ggdgelderlandzuid.nl/nl-NL.aspx
https://www.opvoeden.nl/bedtijd-5730/
https://www.opvoeden.nl/bedritueel-5774/
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• Het is prettig voor je kind om 
samen de dag nog even door te 
nemen. Wat was er leuk vandaag, 
wat was minder leuk? Dit kun je 
doen als je kind al in bed ligt. 

• Vindt je kind het moeilijk om rustig 
te gaan slapen? Help het dan met 
een vaste volgorde van uitkleden, 
wassen, tanden poetsen, pyjama 
aantrekken, voorlezen en 
knuffelen. Zo weten kinderen dat 
ze na het verhaaltje en de knuffel 
moeten gaan slapen. 

• Ook grotere kinderen vinden het 
leuk als je voor het slapengaan een 
verhaaltje voorleest. 

• Laat je kind overdag veel bewegen, 
dat helpt bij het slapen. 

 

Slaapproblemen 

Sommige kinderen hebben 

slaapproblemen. Zij kunnen moeilijk in 

slaap komen, maar kunnen bijvoorbeeld 

ook last hebben van nachtmerries. Maar 

ook slaapwandelen en te vroeg wakker 

worden komen voor. Tips en advies 

hiervoor vind je op onze website. 

 

Meer lezen? 

• Op de website van GGD 
Gelderland-Zuid vind je 
betrouwbare informatie over 
onder meer slapen, 
slaapproblemen en bedtijd met 
tips en adviezen. 

• Op de website van Psychogoed 
kun je meer informatie en tips 
lezen 
 
 

 
Met de GroeiGids app houd je makkelijk 

alle ontwikkelingen van je kind bij. Van 

zwangerschap tot puberteit. Inclusief 

betrouwbare informatie over gezond 

opgroeien en opvoeden.  

Benieuwd? Kijk voor meer informatie op 

onze website: 

https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl 

 

Misschien heb je meer vragen over 
bovenstaand onderwerp? Ik ben er voor 
allerlei vragen over de groei, ontwikkeling 
en gezondheid van je kind. Neem gerust 
contact met mij op. Bellen of mailen voor 
een afspraak kan ook.  
Telefoon: 06-21237731 
E-mail: Ilsevanwijk@ggdgelderlandzuid.nl 
www.ggdgelderlandzuid.nl   

 JeugdgezondheidszorgGGDGelderl
andZuid  

  Volg je mij al op facebook? @Ilse van 

Wijk jeugdverpleegkundige   

  Nu ook te volgen op Instagram!  @ 
Ilse_jeugdverpleegkundige  

 

 
 
VANUIT DE  DORPSRAAD VELDDRIEL        
Bericht van Dorpsraad Velddriel/ Oranje 

Vereniging Comité Velddriel 

 

Sinterklaasintocht 2022 

Op zondag 20 november zal Sinterklaas en 

zijn Pieten Velddriel bezoeken. Vorig jaar 

hadden we voor de Sint een heuse drive- 

through gecreëerd. Op die manier kon de 

https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/kind-en-opvoeden/basisschoolkind/gedrag/slapen/aanpak-van-slaapproblemen/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/kind-en-opvoeden/basisschoolkind/gedrag/slapen/nachtrust/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/kind-en-opvoeden/basisschoolkind/gedrag/slapen/nachtrust/
https://psychogoed.nl/8-tips-om-je-kind-goed-te-laten-inslapen/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/kind-en-opvoeden/basisschoolkind/vrije-tijd-en-vakantie/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
https://www.facebook.com/JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid/
https://www.facebook.com/JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid/
https://www.facebook.com/ilsevanwijkjeugdverpleegkundige/
https://www.facebook.com/ilsevanwijkjeugdverpleegkundige/
https://www.instagram.com/ilse_jeugdverpleegkundige/
https://www.instagram.com/ilse_jeugdverpleegkundige/
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Sint, ondanks de Coronamaatregelen, alle 

kindjes in Velddriel een cadeautje geven.  

Dit jaar hopen we de Sint en zijn Pieten 

weer te mogen verwelkomen bij Patrick 

van Koolwijk. Samen met de jarige Fanfare 

La Harpe gaan we de Sint verwelkomen en 

dan gezamenlijk naar Dorpshuis de Boxhof 

voor een waar Sinterklaasfeest. Er is een 

mogelijkheid om op de foto te gaan met 

de Sint of met één of twee of drie van zijn 

pieten. Natuurlijk brengt de Sint weer een 

cadeautje mee. We hebben gehoord dat 

de pieten al volop bezig zijn met de 

snoepzakken. Dus dat zal wel goed 

komen. Als ze de cadeautjes maar niet 

kwijtraken onderweg naar Nederland 

vanuit Spanje. 

 

De kaartverkoop is inmiddels gestart. 

Helaas hebben we te weinig vrijwilligers 

voor de kaartverkoop aan de deur. We 

zullen in het centrum van Velddriel langs 

de deur komen, maar kunnen helaas niet 

nog een keer terugkomen, mocht u niet 

thuis zijn. Wel is er nog een mogelijkheid 

om op donderdag 20 en 27 oktober, 

kaarten te kopen tussen 19.00 uur en 

20.00 uur in dorpshuis De Boxhof. Gebruik 

de ingang aan de linkerkant en niet de 

hoofdingang. Lukt het op dat tijdstip niet, 

stuur dan een WhatsApp naar 06-

82635166. U kunt dan een afspraak 

maken om de kaart (en) op een ander 

tijdstip op te halen. Graag contact betalen 

of via een Tikkie/QR code. 

 

We kunnen begrijpen dat er ouders zijn 

die dit jaar de Sinterklaasintocht over 

willen slaan vanwege alle stijgende 

prijzen. Het bestuur van OVC vindt dat alle 

kinderen van Velddriel een cadeautje 

verdienen. Er zijn een aantal kaarten 

beschikbaar, die we weg mogen geven 

aan diegene die het momenteel niet zo 

goed kunnen betalen. Geef bij de 

leerkracht of bij Connie Piels aan of u er 

gebruik van wilt maken. OVC zorgt ervoor 

dat kaarten naar de school komen. De 

kaarten worden in een anonieme envelop 

uitgereikt.  

Tot zondag 20 november. 

 

Carnaval 2023 

Het lijkt nog ver maar op 11 november 

start het carnavalsseizoen alweer. De 

Schumers en de Veldroad zijn zich al aan 

het beraden wie de nieuwe prins en 

prinses van Schumersdurp gaan worden. 

We zijn al vol bezig met de 

voorbereidingen van de Carnavalsoptocht 

2023 in Schumersdurp. Maar dat kunnen 

we niet alleen. 

Wie o wie komt ons “Optocht Vrijwilligers 

Team” versterken om de carnavalsoptocht 

van Schumersdurp op 18 februari tot een 

groot een succes te maken? 

Wilt u tijdens de dag van de optocht een 

oogje in het zeil houden op het “overige 

verkeer”, meld je dan aan OVC Velddriel. 

 

Wat wordt er van u verwacht? 

Voorafgaand aan de optocht komen we 3 

avonden gezellig bij elkaar om de route 
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door te nemen en verdere afspraken te 

maken.  

Op de dag zelf, zaterdag 18 februari 2023, 

staan we op diverse locaties om het lokale 

verkeer om te leiden. U bent zelf ruim op 

tijd klaar om zelf carnaval te vieren. 

We rekenen op jullie!  

 

Daarnaast zoeken we nog moeders en 

vaders die een paar uurtjes mee willen 

helpen tijdens het kindercarnaval.  Het 

wordt namelijk ieder jaar drukker en we 

kunnen best wel wat handjes gebruiken. 

Leuke ideeën zijn ook altijd welkom, mits 

deze binnen ons budget blijven.  

 

Stuur een e-mail voor meer informatie 

naar OVCVelddriel01@gmail.com. U kunt 

natuurlijk ook een WhatsApp sturen naar 

06-82635166. 

 

Dorpsquiz “De 14 van Velddriel” zondag 6 

november 2022 

Beste quizzers, 

Jawel! Het is (eindelijk) weer zover. De 

derde editie van onze dorpsquiz gaat dan 

na 2 jaar uitstel eindelijk door. Het lijkt 

wel een sprookje! En dat gaat het ook zijn, 

want het thema van dit jaar is 

"Sprookjes". We hebben vragen en leuke 

opdrachten voor jong en oud. 

 

We hebben (mede) in verband met de 

beschikbaarheid van de Boxhof en het feit 

dat veel quizzers aangeven nooit genoeg 

tijd te hebben, het dit keer op een ander 

tijdstip gepland en wel op een zondag. Op 

zondag kan iedereen fris en fruitig 

beginnen, hulplijnen te over en je team 

heeft zowaar een paar uur extra speeltijd. 

 

We starten in principe om 14.00 uur en 

stoppen om 22.00 uur. Zo zou elke team 

dus ACHT uur de tijd hebben.  

Het is nu dus ook mogelijk om vanaf 11.00 

uur je boek te komen halen.  LET OP!!! 

Voor de teams die hun spelboek eerder 

ophalen geldt dan wel dat het ook eerder 

moet worden teruggebracht!! Ieder team 

krijgt dus acht uur de tijd.  

 

Concreet:  

Om 11.00 uur ophalen om 19.00 uur 

inleveren 

Om 12.00 uur ophalen om 20.00 uur 

inleveren 

Om 13.00 uur ophalen om 21.00 uur 

inleveren 

Om 14.00 uur ophalen om 22.00 uur 

inleveren 

 

Teamnaam wordt genoteerd. Bij 

overschrijding van de speeltijd is je team 

gediskwalificeerd voor de prijzen. En dat is 

jammer want we hebben zoals 

voorgaande jaren leuke prijzen en dit jaar 

ook nog een poedelprijs voor het team 

dat als één na laatste eindigt. 

 

We hopen met onze flexibele starttijd 

iedereen voldoende tegemoet te komen.  

 

mailto:OVCVelddriel01@gmail.com


Deken Wehmeijerschool 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022 

29e jaargang nr. 1  
Redactie: Juf Hanneke & Juf Lenny 
 

 

10 

 

Je kunt je team nog inschrijven via de 

website www.dqde14.nl of per e-mail 

dqde14@gmail.com 

 

Kerstfair zondag 11 december 2022 

Dorpshuis De Boxhof organiseert met 

medewerking van de dorpsraad vanaf 

11.00 uur tot 17.00 uur een gezellige 

kerstfair op zondag 11 december 2022. De 

dorpsraad zorgt ervoor dat de kinderen in 

een speciale hoek lekker kunnen 

knutselen. Ze kunnen een mooie 

kerstcreatie maken. Voor de allerkleinsten 

is er hulp aanwezig. Natuurlijk mogen 

ouders ook een beetje meehelpen. De 

kinderen krijgen ook iets te drinken en 

iets lekkers. Noteer de dag alvast in je 

agenda.  

                                
 
TOT SLOT 
Tenslotte wensen we iedereen een fijne 
herfstvakantie. De volgende nieuwsbrief 
zal de week voor kerst uitkomen.  
 

 

http://www.dqde14.nl/
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