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Geboren
Op 23 oktober is Ilse geboren. Zij is de dochter
van Jan Pieter en Josien Kroes (Koelhorst 60,
6714 KR) en zusje van Naomi en Elja. Wij
feliciteren hen van harte met dit wonder.
Dankbaarheid en blijdschap worden zo met
ons gedeeld. Maar bovenal dank aan de
Hemelse Vader waarvan zij melden:
“Want de Vader die het leven schept, weet
wat je nodig hebt en zelfs al je haren zijn
geteld.”

Op 5 november is in het gezin van Ard en Erika
Borsje(Reeshofbos 18, 6718 GD) een zoon
geboren. Zij hebben hem de naam Joël
gegeven. Hij is het broertje van Joas, Jefta,
Juda en Lea. Bij deze feliciteren wij ook hen
met de geboorte van dit wonder! Hun dank en
vertrouwen op God vermelden zij op hun
geboorte kaartje: “Weet dat de HEERE God
is.”

We wensen beide gezinnen veel vreugde toe
met het nieuwe leven in hun midden.
Zorgen
Erik Nap schreef ons deze week:
“Momenteel zit ik halverwege de
behandeling.
Het dagelijks heen en weer reizen voor de
bestraling kost energie en de combinatie met
de behandeling maakt het allemaal erg
vermoeiend.
Afgelopen woensdag zijn de twee oudste
kinderen meegegaan om te kijken wat er met
papa gebeurd, dit vonden ze wel interessant.
Door de bestraling komt er vochtophoping in
mijn hoofd, wat ook hoofdpijn geeft, vooral in
momenten van rust.
Van de chemotherapie heb ik gelukkig geen
bijwerkingen, daar zijn we dankbaar voor.
Dankbaar zijn we ook voor al het medeleven
en gebed.
Laatst las ik ergens; Als God je een last geeft,
meet Hij eerst je schouders, en zo mogen we
het ervaren!”

Dankdag
Woensdag 6 november hebben we met
alle kinderen dankdag mogen vieren. We
mogen terugkijken op een mooie viering
waarin we God mochten danken voor alle
dingen die Hij ons geeft, waardoor wij ook
weer dingen door kunnen geven aan
anderen die het minder hebben dan wij.

Kledingactie
Wat een geslaagde actie mochten we met
elkaar houden! Wat veel zakken met kleding
werden er opgehaald (wel 22), het paste maar
net in de auto! En wat een mooie verhalen
mochten we horen van kinderen die geraakt
waren door de presentatie van Laurens Sok
van 'Kom over en help'. Kinderen die

vertelden dat ze hun allermooiste trui hebben
gegeven en kinderen die nu iedere dag
bidden voor de kinderen die ondersteund
worden door het project. En dat is waar het
om gaat: onze naasten tot hulp zijn, delen van
onze overvloed. Tijdens de Dankdagviering
hebben we hier ook bij stilgestaan: het goede
niet alleen voor onszelf houden maar ervan
uitdelen! Dat hebben we op deze manier in
praktijk kunnen brengen. Iedereen die bij
heeft gedragen om deze actie tot een succes
te maken: heel hartelijk bedankt!

Groep 6 bezocht de bibliotheek
De kinderen van groep 6 leerden het systeem
van uitlenen en inleveren in de bibliotheek in
Cultura. Via speurwerk met geheimschrift en
codes vonden ze diverse boeken. Het
hoogtepunt was dat iedereen zelf een boek
mocht uitkiezen om mee te nemen naar
school. Al met al een geslaagd bezoek!

Staking
6 november was er opnieuw een landelijke
lerarenstaking. Wij hebben niet gestaakt,
omdat we het belangrijk vinden dat het
onderwijs aan en de zorg voor kinderen
doorgaat.
Het feit is wel dat we de zorgen delen die
spelen in ons onderwijs. De bezuinigingen, het
passend onderwijs, de lerarentekorten en de
problemen rondom vervanging gaan ook onze
school niet voorbij. De toenemende zwaarte
van ons beroep druk op de schouders van de
collega's. We waarderen het dan ook zeer dat
zij zich blijven inzetten voor goed onderwijs
aan de leerlingen die ons toevertrouwd zijn.
Sinterklaas
Nog een goede week en de Sint hoopt met zijn
pieten ons land weer een bezoek te brengen.
Ook de Veldhuizerschool zal niet vergeten
worden.

Op donderdag 5 december zal hij onze school
met een bezoek vereren.
Voor die tijd willen we graag de school
versieren.
Hiervoor zoeken we hulp van ouders voor het
knutselen en versieren van de school.
De knutselavond staat gepland op dinsdag 19
november van 18:45-21:00 uur.
Naast het versieren van de school heeft de
Sint laten weten hulp nodig te hebben met het
inpakken van cadeautjes, het maken van de
zakjes pepernoten en inplakken van de
naamvellen in de kerstboeken.
Hiervoor zoeken we hulp op woensdag 4
december van 8:30-10:00 uur.
U kunt zich opgeven via de link.
or@veldhuizerschool.nl
Helpt u mee? Vele handen maken ligt werk.
Namens de Ouderraad
bedankt voor u hulp!

alvast

hartelijk

Continurooster 5 december
In de jaarplanning voor dit schooljaar, die te
vinden is op onze website, staat niet vermeld
dat we op 5 december een continurooster
hebben. Dit is wel het geval. Noteert u het in
de agenda en denkt u er aan uw zoon/dochter
die dag een lunchpakketje mee te geven?
Kruidnotenactie voor ZOA
Wij verkopen hele lekkere kruidnoten voor
het goede doel! Een zakje van 400 gram kost
€2,75.

Bestellen kan bij Lydia Willemsen, mailadres:
lydiavanekeris@gmail.com,
Tel nummer 0616333271
Graag de naam en groep van uw zoon/dochter
vermelden, dan zorgen we t.z.t. dat het daar
terecht komt.

Overblijven

Agenda
-

Neemt u het stokje
over?

-

Na de kerstvakantie gaan er een aantal
ouders stoppen met overblijven.
Neemt u het stokje over?

-

De kleuters kunnen we in kleine groepjes
laten
eten als er voldoende ouders zijn.
Neemt u het stokje over?

-

Uw kind maakt gebruik van het overblijven?
Neemt u het stokje over?

-

Maandag 11 nov. Swim2Play groepen
7 en 8
Maandag 11 nov. Mad Science
Woensdag 13 nov. Gebedskring
Woensdag 13 nov. Verteltassen
inleveren
Donderdag 14 nov. Swim2Play groep
3b
Vrijdag 15 nov. Swim2Play groep 2a
Maandag 18 nov. Swim2Play groepen
7 en 8
Maandag 18 nov. Mad Science
Woensdag 20 nov. Studiedag team;
alle kinderen vrij!!!
Donderdag 21 nov. Swim2Play groep
3b
Vrijdag 22 nov. Swim2Play groep 2a

Wij zoeken versterking van het team,
omdat we met te weinig teamleden zijn
om het groeiende aantal overblijfkinderen
een fijn moment tussen de middag te kunnen
geven.
Neemt u het stokje over?
Papa's mama's. Oma's opa's ooms tantes
Neemt u het stokje over?
Kom een keer vrijblijvend met ons meekijken
en maak kennis met het overblijfteam.
Neem contact op met onze coördinator
Gerda Zijlstra
(overblijven@veldhuizerschool.nl)

Ten slotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V.
vrijdag 22 november.
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

