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Geboren
Op 10 februari is Cato geboren. Cato is het
dochtertje van Geretta en Marco Hooijer
(Amsterdamseweg 54, 6712 GJ) en zusje van
Josefien en Madelief.
Van harte willen we hen feliciteren met dit geluk.
Op het geboortekaartje schrijven zij: “Van onze
hemelse Vader kregen wij er een lief meisje bij.”
Mooi als we onze kinderen als geschenk van God
mogen ervaren. We bidden hen dan ook Gods
liefdevolle zegen toe voor hun leven.

Afscheid juf Lida v.d. Berg
Na een lange tijd hier op school nemen wij nu
afscheid van juf Lida van den Berg. Zij mocht zich
al die jaren met hart en ziel inzetten voor onze
school en daar zijn we enorm dankbaar voor. Op
dit moment klinken de klanken van de show voor
haar door de school. We zullen haar enorm gaan
missen en wensen haar een zegenrijke tijd toe.

Bedankt
Lieve ouders en kinderen,
Aan een lange periode van bijna 42 jaar is nu een
einde gekomen.
Ik ga de Veldhuizerschool verlaten.
Ik wil u bedanken voor de prettige contacten die er
zijn geweest.
Ik mocht uw kinderen onder mijn hoede hebben,
ze een veilig plekje bieden en ze van alles leren.
Het is mijn levenstaak geweest.
Heel veel dank voor het prachtige afscheid van
woensdagochtend in de groep, de receptie en
de meesters- en juffendag!
Het heeft me zo goed gedaan. Het voelde als een
warme deken.
Gods zegen toegewenst in alles!
Hartelijke groet,
Lida van den Berg
Personeel
Juf Adrie van Roekel is helaas nog niet in staat om
haar werkzaamheden op school op te pakken. Er
wordt nu gewerkt aan herstel en over een aantal
weken hopen we dat zij weer enige taken binnen
school kan oppakken.
Na de voorjaarsvakantie zal juf Anne-Jeth van de
Haar weer de taken van juf Adrie van Roekel gaan
oppakken. Zo wisselen familieleden elkaar af en zij
we blij dat de groep bemensd kan blijven.

Zoals eerder gemeld, hebben we deze week ook
afscheid genomen van juf Petra van der Steen. De
zorg voor ouders moest haar er toe brengen om
haar werk op school te stoppen. Zowel zij als wij
betreuren dat, maar er is alle begrip en we danken
haar voor haar inzet. Dank ook aan de ouders die
voor een haar een leuk afscheid hebben verzorgd.
Meesters- en juffendag
Bij deze willen we alle ouders bedanken voor de
prachtige cadeaus die we mochten ontvangen. De
ouderraad voor hun hulp en de klassenouders voor
het versieren en regelen van de cadeaus. Een
geweldig feest van verbondenheid met elkaar.
Nogmaals onze hartelijke dank!!!
Kleding gezocht
Beste ouders,
Wij zijn voor de kleuterklassen op zoek naar
joggingbroeken voor verschoning. We willen graag
maat 104 / 116/ 128.
Wie kan ons hierbij helpen?
Alvast een bedankje van de kleuterjuffen.

Zendingsdoel ‘Kom over en help’
Vanaf de zomervakantie tot de kerstvakantie
hebben we gespaard voor ‘Kom over en help’. Met
elkaar hebben we € 888,35 opgehaald. En
daarnaast nog een enorme stapel tassen met
kleding. Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Zendingsdoel tot de meivakantie
De zomervakantie is nog een heel eind weg. Toch
bent u thuis misschien al plannen aan het maken:
waar zullen we dit jaar naartoe gaan, hoe lang
gaan we? Voor u misschien normale vragen, maar
voor heel wat ouders en kinderen een onderwerp
waar niet over wordt gepraat, simpelweg omdat er
geen geld is om op vakantie te kunnen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor kinderen van asielzoekers. Zij
zitten in een asielzoekerscentrum of wonen met
hun ouders in een eigen huis.
Via Gave kunnen vluchtelingenkinderen en
tieners mee met een christelijk kamp. Gave werkt
samen met diverse kampaanbieders voor
plaatsing en nazorg. Omdat veel kinderen en
tieners met een vluchtelingen-achtergrond zich
vervelen in de zomer-vakantie, zorgt Gave dat zij
voor een lage prijs mee kunnen met een christelijk
zomerkamp in Nederland. Daar doen ze leuke
dingen en leren elkaar en God beter kennen.
Een vakantieweek voor 1 kind kost tussen de 30 en
50 euro. Zou het ons deze periode lukken ervoor
te zorgen dat 25 kinderen dit jaar een
onvergetelijke vakantie krijgen? Van harte
aanbevolen! Mocht u meer willen lezen over het
werk van Gave, neem dan een kijkje op de site
www.gave.nl

Bezoek huisartsenpraktijk
Op 5 februari zijn de groepen 1a en 1b naar
Barneveld geweest.
De vader en moeder van Yaël Borreman werken
daar als huisarts in een gezondheidscentrum.
Elke groep had een zieke beer bij zich die
onderzocht moest worden. De moeder van Jaël
schreef een recept. Daarmee gingen we naar de
apotheek. Vervolgens werd de poot van de beer
nog ingetaped bij de fysiotherapeut.
Alle kinderen kregen een snoepje in een
medicijnpotje en een prachtige pen in de vorm van
een spuit.
Het was een leerzame en gezellige excursie!

Luizencontrole
Op maandag 2 maart 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.

Biddag 2020
Woensdag 11 maart hopen we D.V. met elkaar
Biddag te vieren. Anders dan in de jaarplanning
staat, vieren we Biddag dit jaar niet in de hal van
de school maar in het gebouw van de
Jonahgemeente (Bettekamp 99). Vanwege
ruimtegebrek en brandveiligheid was het de
laatste tijd niet meer mogelijk om de Biddag- en
Dankdagvieringen met u samen op school te
vieren. Daarom zijn we blij dat we gebruik mogen
maken van de zaal van de Jonahgemeente. We
willen u nu dan ook van harte uitnodigen om deze
viering met ons mee te maken. We hopen om
09.00 uur te beginnen.
Het thema van deze Biddag is 'Vraag gerust' n.a.v.
Lukas 11:1-13. De viering wordt geleid door ds.
Albert van Kampen.

Mei- en
Hemelvaartsvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

•

•

•

•
Vakantierooster 2020-2021
Voor het schooljaar 2020-2021 gelden voor de
zomervakantie, de kerstvakantie en de
meivakantie centraal vastgestelde data door het
ministerie van OCW. Voor de overige vakanties
geeft OCW adviesdata.
Vakantie
Herfstvakantie

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag

Datum
19-10-2020 t/m
23-10-2020
21-12-2020 t/m
01-01-2021
22-02-2021 t/m
26-02-2021
02-04-2021 t/m
05-04-2021
27-04-2021

03-05-2021 t/m
14-05-2021
24-05-2021 t/m
25-05-2021
19-07-2021 t/m
27-08-2021

In dit vakantierooster wordt niet
afgeweken van de vastgestelde data en
de adviesdata van het ministerie van
OCW.
Voor zover mogelijk is er rekening
gehouden met de vakanties van VO
scholen in Ede en omstreken.
We hebben gekozen voor twee weken
meivakantie, waarbij de meivakantie en
de Hemelvaartsdagen inéén vallen.
Naast de vakanties plannen we nog
ongeveer zes studiedagen.

Agenda
-

-

Maandag 2 mrt. Luizencontrole
Dinsdag 3 mrt. Spreekavond
Woensdag 4 mrt. Spreekmiddag
Donderdag 5 mrt. Swim2Play groep 4b
Donderdag 5 mrt. Spreekavond
Vrijdag 6 mrt. Swim2Pay groep 1a
Woensdag 11 mrt. Biddagviering met
ouders (gebouw Sjofar/Jonah
Bettekamp) 09.00 uur
Vrijdag 13 mrt. Swim2Play groep 1a

Ten slotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag
13 maart.
Het stokje overnemen.
Fijn dat er in januari weer nieuwe overblijfouders
zijn gaan meedraaien in ons overblijfteam.
Voor groep 2 blijven we nog steeds op zoek. 4x op
dinsdag en 2x op de donderdag.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt
mij mailen.
overblijven@veldhuizerschool.nl.
Gerda Zijlstra (overblijfcoördinator)

Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

