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Geboren
“U bent groot en doet wonderen, U bent God,
U alleen.” Met deze woorden opent het
geboortekaartje van Jasper Micha. Jasper is
de zoon van Arie en Trijnie van Leeuwen en
broertje van Marije en Bastiaan. Hij mocht op
10 december het levenslicht aanschouwen.
Zij zijn dankbaar voor de geboorte van hun
zoon en natuurlijk feliciteren wij hen van
harte met dit wonder. We dragen hen nu en
in de toekomst op aan onze Hemelse Vader.

werken. Derhalve zal zij haar IB taken
neerleggen per 1 maart en worden deze
overgenomen door juf Van den Berg. Meester
Bert Rebergen had de taken van intern
begeleider voor de bovenbouw al opgepakt
en zal deze na de vakantie gewoon blijven
uitvoeren. Daar hij al enige tijd bij ons de
Breinbrekers en de individuele begeleiding
onder zijn hoede had, is hij geen onbekend.
Maar het lijkt ons goed, nu hij ook de IB taken
blijft uitvoeren, dat hij zich aan u voorstelt.

verhalenverteller in het land, mag ik graag
muziek maken en er naar luisteren en laat ik
een goed boek niet liggen. Als ik mijzelf
typeer: Ik probeer een bevlogen, bewogen en
weloverwogen onderwijsman te zijn die
kinderen graag de kansen biedt die ze
verdienen. Met veel genoegen zie ik uit naar
mijn nieuwe functie op de Veldhuizerschool,
in het bijzonder naar opbouwende en
inspirerende ontmoetingen met leerlingen,
collega’s en u als ouder(s)/verzorger(s)!

Personeel
Zoals al eerder gemeld zal juf Jacomine van
den Berg als intern begeleider bij ons aan de
slag gaan. Zij zal met name de onderbouwgroepen gaan begeleiden. Daarnaast zal zij juf
Lambers tijdens haar zwangerschapsperiode
gaan vervangen en samen met juf Haverlach
groep 5 onder haar hoede nemen.
Onlangs heeft juf Annelies van Campen
aangegeven dat zij graag minder wil gaan

Even voorstellen
Mijn naam is Bert Rebergen. Geboren,
getogen en woonachtig te Veenendaal,
samen met Anne-Petra, Wouter en
Laurenske. Sinds 1991 ben ik actief in het
onderwijs en stond een groot deel van die tijd
de hele week voor de klas op scholen in
Veenendaal en Bennekom. De afgelopen
jaren ben ik me meer met specifieke
leerlingenzorg gaan bezighouden en met
name met hoogbegaafde kinderen. Vandaar
dat ik, behalve het geven van individuele
leerlingenzorg, ook les mag geven aan
verschillende plus- en impulsgroepen. Mooi,
om nu, daarnaast, de leerlingenzorg op de
Veldhuizerschool in bredere zin vorm te
mogen geven als IB-er in de bovenbouw. In

Kerstfeest
Met blijdschap en dankbaarheid zien we terug
op de kerstfeestviering. Ondanks de overvolle
zaal was de aandacht fantastisch en hebben
de kinderen hun beste beentje voorgezet. Het
verhaal, de liederen, de muziek en de
bijbellezingen sloten prachtig aan bij het
thema. Heel hartelijk dank aan een ieder die

meegewerkt heeft en aanwezig was bij dit
geboortefeest van onze Here Jezus.
Dank ook aan de Ouderraad die voor alle
kinderen weer een prachtig boek gekocht
heeft.

Kerstbakjes
Deze week werd de traditie voortgezet om
met de kinderen kerstbakjes te maken.
Gisteren en vandaag werd er vol
enthousiasme gewerkt en hebben de
kinderen prachtige bloemstukken gemaakt.

Dank aan de ouders die de kinderen hebben
geholpen om er mooie stukjes van te maken.

Groepen 3 naar de huisarts!
Afgelopen weken hebben we in groep 3
gewerkt over het thema ‘Mijn Lijf’. Op vrijdag
14 december hebben we daarom een bezoek
gebracht aan een huisartsenpraktijk. We
weten nu hoe de assistenten afspraken
inplannen, een verbandje aanleggen en oren
uitspuiten. Bij de huisarts hebben we naar ons
hart geluisterd en gekeken hoe een knuffel
een hechting kreeg.
Het was een erg leuk en leerzaam bezoek!

Juf Willems op zendingsreis
Juf Willems is wanneer u deze nieuwsbrief
leest samen met haar man Zefanja Baädilla in
het vliegtuig gestapt naar Nairobi, Kenia.
Zij zullen daar een feestelijke campagne
houden waarbij Zefanja het evangelie deelt
met de plaatselijke bevolking. Samen zullen ze
het dorp in gaan en daar ook het evangelie
delen.
Aan het einde van deze reis zullen ze de kerk,
die momenteel gebouwd wordt, openen en
daarbij worden nieuwe broers en zussen in
Christus gedoopt.
Willen jullie bidden voor deze reis? Alvast
ontzettend bedankt!
Namens Juf Willems en haar man, een heel
fijn kerstfeest en een gezegend nieuwjaar
gewenst!
Luizencontrole
Op maandag 7 januari zal er weer
een luizencontrole worden gehouden. Wilt u

ervoor zorgen dat er niet teveel gel in het haar
zit en de kapsels niet te ingewikkeld zijn?
Mochten er luizen gevonden worden bij uw
kind of als er twijfels zijn, dan wordt u hiervan
door school op de hoogte gesteld. Het is
belangrijk om ook thuis regelmatig het haar
van uw kind te controleren.
Vanuit de (G)MR
De afgelopen weken is er niet veel vergaderd
door de (G) MR.
Het bestuur heeft heel veel zaken in de
steigers staan, maar het is nog niet zover dat
wij er naar kunnen kijken.
Begin 2019 zal er ongetwijfeld veel naar ons
toekomen.
Wel hebben we, om goed voorbereid te zijn,
een voorlichtingsbijeenkomst gehad over de
AVG en alle consequenties die er voor onze
scholen zijn.
Ook hiermee is het bestuur al een heel eind
op weg.
Rest ons u allen een heel goed 2019 toe te
wensen. We hopen op en bidden om een
goede samenwerking tussen u, de scholen en
het bestuur. Dat al ons werk ten goede mag
komen aan de ontwikkeling van onze
kinderen.
Gezegende Kerstdagen!
De MR

Vanuit het bestuur
Het bestuur van de Vereniging Hervormde
Scholen te Ede zoekt ter ondersteuning van
het bestuur een vrijwilliger voor de taak van:
Notulist m/v (± 18 vergaderingen per jaar) Je
notuleert de vergaderingen van het bestuur in
de avonduren. Onder verantwoordelijkheid
van de secretaris draag je zorg voor de
voorbereidende
werkzaamheden
zoals
opstellen van de agenda het opstellen en
bijhouden van de actie- en besluitenlijst, en
verdere verslaglegging. Ben je betrokken bij
(een van de) hervormde scholen en draag je
het christelijk onderwijs op onze scholen een
warm hart toe, pas je binnen de identiteit van
de vereniging en zou je ons willen
ondersteunen in het werk, stuur dan een mail
naar
secretaris.hse@gmail.com.
Voor
aanvullende informatie kun je contact
opnemen met de secretaris, Bertine Looijen,
via de mail of 06-54924095.

Uit de media

Zowel in het oude als nieuwe jaar zullen de
aanvallen vanuit de politiek op het christelijk
onderwijs gewoon doorgaan.

Agenda
- Kerstvakantie tot maandag 7 januari
2019!!!
- Woensdag 9 januari verteltassen
inleveren
- Donderdag 10 en 17 januari
swim2play groep 4a
- Vrijdag 11 en 18 januari swim2play
groep 2

Daar in die donkere nacht
hielden herders de wacht
terwijl op aarde daalde neer
Jezus Christus onze Heer'.
Herders kwamen tot Bethlehem
en hoorden daar de engelenstem.
Looft God want Christus daalde
neer prijs nu prijs nu de Heer'.
Ze kwamen tot de beestenstal
en daar lag het kindje wat
koning zijn zal teneer in de
doeken in een van de hoeken.

Ten slotte
We wensen u allen, namens bestuur,
medezegenschapsraad, overblijfouders en
ouderraad gezegende kerstdagen en een
gezond 2019 toe.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op D.V.
vrijdag 18 januari 201
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool
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