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Geboren
Op 8 december is uit Gods Hand ontvangen Tirza
dochter van Henrik en Eline Hoogendoorn
(Cloeckendaal 27, 6715 JJ) en zusje van Joah en
Ezra.
Van harte feliciteren wij hen met dit wonder en
sluiten ons aan bij de woorden op het
geboortekaartje: “Ik zegen jouzelf in de naam van
de Heer, zodat Hij je dragen zal elke dag weer.”
Die zegen bidden wij het gezin toe bij het
opgroeien van Thirza.

Kerstbakjes maken
Gisteren was het een drukte van belang in de
school! Ouders en kinderen waren weer druk in
de weer met het maken van de kerstbakjes. Dank
aan alle ouders die geholpen hebben bij het
maken van al deze creaties!

Kerstfeest
Vandaag vierden we samen het Kerstfeest met als
thema: ‘ga je mee op zoek?’. Mooi om met alle
kinderen bij elkaar het jaar zo af te sluiten.
In de liturgie die uw zoon/dochter heeft
meegekregen kunt u de liederen zien die we met
elkaar hebben gezongen.

Personeel
Juf Els Kok is inmiddels met zwangerschapsverlof
gegaan. We hopen haar volgend schooljaar weer
welkom te heten.
Juf Elly Annot herstelt langzaam na haar val en de
hersenschudding die ze daarbij opliep.
Het verlof van Juf Agnes Baädilla loot ten einde en
zij komt na de kerstvakantie weer op school. We
heten haar weer hartelijk welkom in ons midden!
Ze zal op maandag, dinsdag en woensdag
werkzaam zijn. Haar plek wordt groep 1b en de
komende maanden zal ze ingewerkt worden in
deze groep.
Hervormd Basisonderwijs in de regio
De afgelopen maanden hebben we u via
nieuwsbrieven en nieuwsflitsen van de scholen
geïnformeerd over het onderzoek naar
samenwerking tussen de Vereniging Hervormde
Scholen Ede en Stichting Hervormde Scholen ‘De
Drieslag’ te Barneveld. Het onderzoek heeft geleid
tot een positief resultaat: alle geledingen,
werkgroepen van medewerkers en beslissers van
beide organisaties zijn positief over nauwere
samenwerking. Besloten is te komen tot een fusie
waarbij één nieuwe, sterke Stichting Hervormde
Scholen in de regio Barneveld, Ede en omstreken
ontstaat. Deze fusie gaat in op 1 januari 2020. Er is
nadrukkelijk sprake van een bestuurlijke fusie en
niet van het samengaan van een school met
andere scholen. Voor u als ouders en verzorgers
verandert er niet veel op de school van uw
kind(eren). Binnen de nieuwe organisatie behoudt
iedere school zijn eigenheid, zo hebben we met
elkaar afgesproken. Met het besluit tot fusie kijken
we terug op een intensief proces waar vele
betrokkenen uit verschillende geledingen van onze
scholen aan meegewerkt hebben. Met deze fusie

versterken we de positie
Basisonderwijs in de regio.
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Laten we met elkaar bidden dat God ons werk wil
zegenen. Het is onze wens dat velen zich
betrokken voelen bij het Evangelie en de blijde
boodschap horen van Hem die voor ons gekomen
is op deze aarde om ons te redden.
Namens het bestuur,
Pieter Plug
Voorzitter Vereniging Hervormde Scholen Ede.

Onderzoeken
Het komt regelmatig voor dat leerlingen van onze
school worden getest door een externe instantie.
Hiervoor zijn verschillende redenen denkbaar, zo
worden bijvoorbeeld onderzoeken afgenomen in
het kader van dyslexie, achterblijvende
leerprestaties, hoogbegaafdheid en gedrag.
Aan het afnemen van onderzoeken door externe
bureaus zijn kosten verbonden. Deze kosten
worden soms door de school, soms door de
zorgverzekeraar, soms door de gemeente en soms
door ouders betaald. Hieronder vindt u een
overzicht van de afspraken die binnen onze
vereniging zijn gemaakt over de vergoedingen van
kosten voor onderzoek, nagesprekken en
eventuele behandeling.
Voordat een aanvraag voor een onderzoek
definitief wordt doorgezet, wordt er eerst met
ouders overlegd over de betaling van het
onderzoek.
Onderstaande indeling wordt daarbij als leidraad
gebruikt:

Dyslexieonderzoek en behandeling: De kosten
voor deze onderzoeken en eventuele behandeling
komen geheel voor rekening van de ouders. Zij
kunnen (in de meeste gevallen) via de gemeente in
aanmerking komen voor een vergoeding.
Onderzoek bij vermoeden van hoogbegaafdheid:
De kosten van onderzoek en het eventuele
nagesprek(ken) worden bij initiatief van school
gedeeld door ouders en school.
Capaciteitenonderzoek: De kosten van onderzoek
en het eventuele nagesprek(ken) worden bij
initiatief van school gedeeld door ouders en
school.
Onderzoek in verband met gedrag: De eerste
screening (observatie/vragenlijst) kan voor
rekening van school komen. Ouders worden indien
nodig doorverwezen naar de jeugdarts of de
huisarts, zodat de zorgverzekering kan worden
aangesproken voor het eventuele vervolgtraject.
In de meeste gevallen zullen ouders en school het
erover eens zijn dat een onderzoek nodig is.
Wanneer ouders een onderzoek willen laten
afnemen zonder dat de school de noodzaak
daarvan inziet, komen de kosten geheel voor
rekening van de ouders.
Wanneer er een onderzoek nodig is dat niet onder
een van de bovenstaande categorieën valt, wordt
er, voorafgaand aan de aanvraag, door ouders en
school overlegd wie de kosten van het onderzoek
en het eventuele na-traject voor zijn/haar
rekening neemt.
Inschakelen van extern deskundigen:
Het kan voorkomen dat u zelf een externe
deskundige wilt inschakelen. In het belang van een
goede samenwerking met u en in het belang van
uw kind, willen we u graag wijzen op het volgende.
Indien u zelf een psychologisch of ander onderzoek
door een deskundige laat uitvoeren, zullen we

deze resultaten betrekken bij onze aanpak als:
-het een gekwalificeerde onderzoeker betreft;
-hij/zij aantoonbare ervaring heeft met basisschoolleerlingen;
-er sprake is van onafhankelijk advies;
wij als school inbreng hebben in het bepalen van
deonderzoeksvraag;
-wij als school mondeling en schriftelijk worden
geïnformeerd over de uitslag.
Wanneer u een extern deskundige kiest die niet
aan deze criteria voldoet, voelt de school zich niet
verplicht om de uitkomsten van het onderzoek
over te nemen.
Luizencontrole
Op maandag 6 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.
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Vrijdag 10 jan. Schaatsen groep 6 t/m/ 8
Maandag 13 jan. Swim2Play groepen 5 en
6
Maandag 13 jan. MR vergadering
Woensdag 15 jan. gebedskring
Donderdag 16 jan. Swim2Play groep 4a
Vrijdag 17 jan. Swim2Play groep 1b

Ten slotte
Wereldnieuws: laat iedereen het horen
Wereldnieuws: Christus is geboren
Wereldnieuws: laat iedereen het weten
Wereldnieuws: God is ons niet vergeten
In een donk’re wereld van verdriet en pijn
Is Jezus geboren als kindje teer en klein
De herders werd het Wereldnieuws gebracht
De wijzen zij zagen Zijn Ster in de nacht.
Wereldnieuws… wie zat erop te wachten?
Voor velen was het een nacht als alle nachten
Wereldnieuws… wie wilde het toen horen?
Dat het Kind van de Koning was geboren?
In deze wereld vol pijn en verdriet
Zongen de eng’len het Mooiste Lied
Ere zij God en vrede op aarde…
Wereldnieuws! Wie schatte het op waarde?

Agenda
Maandag 6 jan. luizencontrole
Maandag 6 jan. Swim2Play groepen 5 en
6
Dinsdag 7 jan. Schaatsen groep 3 t/m 5
Donderdag 9 jan. Swim2Play groep 4a

We wensen u allen, namens bestuur, medezeggenschapsraad, overblijfouders en ouderraad
gezegende kerstdagen en een gezond 2020 toe.

Gods Eigen Zoon, geboren uit een vrouw
Voor onze zonden, ja ook voor die van jou!
Wereldnieuws: geloof je dit bericht?
Dan zie je in ‘t donker een stralend Licht
Wereldnieuws! Laat iedereen het horen
Wereldnieuws! CHRISTUS IS GEBOREN!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag
17 januari.
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

