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Nieuwe wetgeving
Zoals u wellicht vernomen hebt, gaat op 25 mei de
wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in (AVG).
Deze nieuwe wet heeft nogal wat voeten in de
aarde voor wat betreft de nieuwsuitwisseling. We
beraden ons op welke wijze wij kunnen voldoen
zonder de betrokkenheid op elkaar te verliezen.
Want zonder schriftelijke toestemming kunnen wij
in de nieuwsbrief geen geboortes (met namen) of
zieken meer melden. Dit werkt opnieuw verkilling
in de hand en dat betreuren wij ten zeerste. We
houden u op de hoogte.
Geboren
Op 9 maart is Ralph Reinier geboren. Hij is de zoon
van Reinand en Marielle van de Kieft en broertje
van Tessa (in liefdevolle herinnering), Tom en
Lars. We feliciteren hen van harte met hun zoon
en broer en we wensen hen Gods zegen toe. Op
het geboortekaartje schrijven zij:
“Je bent door God aan ons gegeven,
In liefde aan ons toevertrouwd.
Toch zal je alleen echt kunnen leven,
Als Hij jou in Zijn handen houdt.”

Meeleven
Deze week werden we opgeschrikt door het
bericht van overlijden van één van de leerlingen
van De Kraatsschool (Bennekom). Als schoolgemeenschap leven we met hen mee in deze
droevige tijd en wensen hen Gods nabijheid en
troost toe.
Welkom
Daar het herstel van juf Sijnie Fredrikze minder
snel gaat dan gehoopt, zijn we blij dat inmiddels de
RT toch doorgang kan vinden. Zowel juf Trijnie van
Leeuwen als juf Lucie van Harn zijn bereid
gevonden deze taak tijdelijk op te pakken. We zijn
daar ontzettend blij mee. Voor juf Van Harn (en
ons) lijkt het of ze nooit weg is geweest. Juf Van
Leeuwen stelt zich hieronder aan u voor.
Mijn naam is Trijnie van Leeuwen. Ik ben
getrouwd met Arie en moeder van twee kinderen.
Onze oudste zit in groep 1 van de Veldhuizerschool. Op woensdagmorgen zal ik, als RT-er, een
aantal jongens en meiden uit de bovenbouw begeleiden. Hopelijk hebben we een
gezellige en leerzame tijd met elkaar.

Ook heten we onze stagiair Jeroen van den Bosch
welkom binnen onze schoolgemeenschap. In een
volgende Nieuwsbrief zal hij zich zelf voorstellen.
Meester Van den Bosch zal in groep 7 op maandag
en donderdag aanwezig zijn.

Volgende week woensdag hoopt Jesse Westeneng
weer terug te keren in groep 3. Een jaar lang
hebben ze in Engeland gewoond als voorbereiding
op het zendingswerk. Nu zijn ze weer tijdelijk terug
in Nederland. Zelf schrijven ze:
“We hebben een erg goed jaar gehad hier op All
Nations en hebben veel geleerd. Daar zijn we
dankbaar voor. Jesse heeft een jaar op een Engelse
school gezeten en ziet er erg naar uit om weer naar
de Veldhuizerschool te gaan en zijn vriendjes te
zien!”
Schoolvoetbal
Als uw kind mee doet met het schoolvoetbaltoernooi of als uw kind de teams wil
aanmoedigen dan is deze mail voor u bestemd.
De teams van de Veldhuizerschool spelen op
woensdag 21 maart.

Via deze site kunt u het precieze speelschema van
uw zoon/dochter opzoeken:
www.edestadschoolvoetbaltoernooi.nl
Het toernooi vindt plaats bij VV Ede/Victoria,
Sportpark 'Hoekelumse Eng' Sportparkweg 8.
Jongens 1, 2 en 4 spelen hun wedstrijden al vanaf
13.15 en moeten dus rond 13.05 aanwezig zijn.
De andere teams spelen wat later maar zij
moeten 13.15 aanwezig zijn.
Bij de ingang van het sportpark zullen de coaches
de teams opwachten.
De kinderen krijgen dinsdag 20 maart hun shirt.
Als u deze na de wedstrijden zou willen wassen
en weer op school zou willen inleveren dan
hebben we weer alles compleet.
Mocht u verder nog vragen hebben dan hoor ik
het graag.

We vragen u om een kleine bijdrage. Van het geld
worden er cadeaus gekocht voor de leerkrachten
en al het onderwijsondersteunend personeel. Zij
betekenen ieder veel voor onze school en willen
dat op deze dag laten blijken.
Uw kind kan het geld inleveren vanaf maandag 12
maart tot en met vrijdag 23 maart in het potje in
de klas.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
De ouderraad

Met vriendelijke groet,
Wim van Aggelen

Van de Ouderraad
Op D.V. woensdag 4 april hopen de leerkrachten
samen met de kinderen meesters- en juffendag te
vieren. Op deze ochtend worden de verjaardagen
van alle meesters en juffen gevierd. Wij hopen een
feestelijke ochtend! Over de invulling van deze
ochtend hoort u op een later moment nog meer.

de liederen en het Bijbelverhaal gaven diverse
kinderen uit de verschillende groepen een
getuigenis. Zo werd Gods lof verkondigd uit de
monden van kinderen.

Koningsspelen
De
Ouderraad
heeft
u
hulp
nodig.
Op vrijdag 20 april worden de jaarlijkse
Koningsspelen georganiseerd. Ditmaal zijn de
groepen 6 t/m 8 bij de Sportolympiade en worden
de Koningsspelen op school georganiseerd voor de
groepen 1 t/m 5!!! Om dit feest tot een groot
succes te maken hebben wij uw hulp nodig. Bent u
beschikbaar voor hulp bij de groepen 1 t/m 5
tussen 9:30-11:30 uur? Geeft u zich dan op via
deze link.
Biddag
Afgelopen woensdagmorgen hadden we met
elkaar een hele mooie, indrukwekkende biddagviering. Het thema was: “Vertel het maar…” Naast

Van de gebedsgroep
Het is alweer even geleden dat we iets van ons
hebben laten horen. We zijn blij dat we een
nieuwe moeder konden verwelkomen, maar er is
nog plaats… Woensdag 28 maart komen we weer
vanaf half negen in de school bij elkaar om te
bidden en te danken. Welkom!!!

Bidden is meer dan je handen vouwen…
Bidden is meer dan je ogen dicht…
Bidden is praten met je Hemelse Vader…
Bidden… we zijn het aan Hem verplicht.
Al is je bidden zuchten,
Al is het een enkel woord.
Al lijkt je bidden vloeken…
Weet dat Hij je altijd hoort!
(G. Sprong-Los)

Afvalbewuste school
De zorg voor Gods Schepping staat hoog bij ons in
het vaandel. Telkens zoeken we wegen om
kinderen bewust te maken van ons
rentmeesterschap.
Een volgende stap is dat we gaan meedoen aan de
afvalbewuste school. In april worden er, in
samenwerking met de gemeente, het ivn en de
acv, lessen gegeven en activiteiten gepland om de
kinderen bewust te maken. In mei gaan we starten
met een verdere scheiding van ons afval.

ouders van harte uit om dit heilsfeit met ons te
gedenken. We beginnen om 19.00 uur en
binnenkort krijgt u nog een uitnodiging.

of 06-10372073.
Ik hoop snel van u te horen.
Hartelijke groet, Gerda Zijlstra
Agenda

Boekenmarkt Veldhuizerschool
Van de overblijf
16 x per maand kunnen de kinderen
tussen de middag overblijven op onze school.
Ter versterking van ons overblijfteam zijn wij op
zoek naar nieuwe
ouders/opa's/oma's/ooms/tantes.

-

Maandag 19 maart bestuursvergadering
Dinsdag 20 maart GMR vergadering
Woensdag 21 maart Schoolvoetbaltoernooi
Zondag 25 maart begin zomertijd
Woensdag 28 maart gebedskring
Donderdagavond 29 maart Paasviering
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag
Maandag 2 april Tweede Paasdag

Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt D.V. op
donderdag 29 maart.

Paasviering
Ook dit jaar hopen we weer met elkaar de
opstanding van onze Heiland te vieren. Ditmaal
komen we als school bijeen op donderdag 29
maart in de Schuilplaats. We nodigen ook de

Heeft u interesse
en bent u minimaal 4x per maand
beschikbaar, dan kunt u contact met mij
opnemen:
overblijven@veldhuizerschool.nl

Hartelijke groet, Team Veldhuizerschool

