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Personeel
Juf Lida van de Berg is haar pensionering
anders begonnen dan verwacht. Zij kwam ten
val en brak haar ellenboog. Afgelopen
woensdag is zij geopereerd en mocht
donderdag huiswaarts keren. De operatie is
geslaagd, maar de beperkingen zijn best lastig
te hanteren. We wensen haar alle goeds toe
en een spoedig herstel.
Juf Adrie van Roekel was gisteren even op
school om haar groep te trakteren ter
gelegenheid van haar verjaardag. Het herstel
gaat gestaag, maar langzaam.
Graag wil ik u bedanken voor de vele warme
reacties die ik mocht ontvangen op het
bericht van mijn komende pensionering. In de
brief heb ik ook mijn motivatie geschreven en
nu ik nog in goede gezondheid verkeer leek
het me een juist moment om dit besluit te
nemen.
Inmiddels
is
er
een
benoemingscommissie samengesteld waarin
van de Veldhuizerschool juf Cora van den
Brink, juf Branda Loonstra, meester Arwin
Lammers en meester Wim van Aggelen
zitting hebben genomen. Namens de
oudergeleding
van
de
Medezeggenschapsraad
zal
Christiaan

Kromhout plaats nemen in de commissie. We
wensen hen veel wijsheid toe.
Paasfeestviering
Volgens ons rooster zouden we met alle
kinderen, ouders en belangstellenden het
Paasfeest vieren in de Schuilplaats op
donderdag 9 april. Gezien de ontwikkelingen
en het afzeggen van allerlei evenementen
hebben we besloten dit NIET door te laten
gaan.
Om met bijna duizend mensen op die dag bij
elkaar te zijn, leek ons niet verstandig. We
willen nu die beslissing nemen, zodat we niet
van alles voor bereiden en kosten maken en
op het laatste moment toch nog afgezegd
moeten cancelen.
De Paasvieringen zullen nu in de klas
gehouden worden.

Biddag 2020
Woensdag 11 maart vierden we met kinderen
en ouders Biddag. Het thema van deze Biddag
was 'Vraag gerust' n.a.v. Lukas 11:1-13. We
kwamen voor het eerst bijeen in de voor ons
“nieuwe” locatie in de zaal van de
Jonahgemeente.
Fijn dat we dit weer samen met u als ouders
konden doen. Even leek de techniek ons in de
steek te laten, maar uiteindelijk ging het toch
goed. We hebben heerlijk met elkaar
gezongen
en ds. Van Kampen vertelde ons dat het zeer
zeker niet vanzelfsprekend is dat we altijd
brood in de supermarkt kunnen kopen: de
Here God geeft de groei en de energie. Het is
goed om Hem daar iedere dag om te bidden.
We zien terug op een mooie en stijlvolle
bijeenkomst.

Gebedskring
“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...”
G. Sprong-Los
Afgelopen woensdag ging de gebedskring niet
door omdat de biddag met de kinderen van de
VHS samen met de ouders werd gevierd.
We hopen dat u een mooie en gezegende
biddag heeft gehad waarop we extra stil
stonden bij het gebed wat Jezus Zelf ons
leerde bidden toen Hij op aarde was.
Komende woensdag 18 maart komen we als
groep weer bij elkaar in het kantoor van Chris
om samen te bidden en te danken.
Bidt u met ons mee?
Een hartelijke groet ook namens degene die
de gebedskring bezoeken!
Rianne Sprong, coördinator

Eigenwijsprijs
De Eigenwijsprijs is de christelijke
tegenhanger van de Gouden Griffel, prijs voor
het
beste, in
het
afgelopen
jaar
verschenen, kinderboek. Net als op veel
andere scholen in Nederland, hebben ook wij
op school 2 LeesRaden gevormd die bestaan
uit kinderen die 7 (middenbouw) of 12
(bovenbouw) geselecteerde kinderboeken
lezen. Inmiddels hebben we 2 bijeenkomsten
van de LeesRaden gehad en de kinderen zijn
enthousiast aan het lezen geslagen. Tijdens
de bijeenkomsten praten we over de gelezen
boeken en kijken we wat we mooi of juist
minder
mooi
vinden
aan
de
boeken. Woensdag 22 april zullen we gaan
stemmen op de boeken die ieder kind het
meest in aanmerking vindt komen voor de
Eigenwijsprijs.

Schoolreisje
Het duurt nog even, maar op donderdag 18
juni hopen de groepen 1 t/m 6 op schoolreisje
te gaan. Om er een mooie dag van te maken,
hebben we uw hulp nodig. We zoeken ouders
die het leuk vinden om mee te gaan als
begeleiding van een groepje kinderen. U kunt
zich aanmelden via deze link. We hebben dit
jaar veel begeleiders nodig, maar mocht het
zo zijn dat zich te veel ouders opgegeven
hebben, dan geven we voorrang aan ouders
die nog niet eerder meegegaan zijn. U kunt
zich ook op de reservelijst laten zetten.
Dan wordt u gebeld als een begeleider uitvalt.
Dit kan ook nog op de dag van het schoolreisje
zijn. U
kunt
zich
opgeven
tot uiterlijk vrijdag 24 april. Met vriendelijke
groet, de schoolreiscommissie

kleutergroepen.
Door een tekort aan overblijfouders zal met
ingang van volgende week de kinderen van
groep 1a op dinsdag bij de kinderen van
groep 2 worden gevoegd.
Deze groep zal dan gemiddeld 27 kinderen
zijn.

Te kort aan overblijfouders.
We zijn dringend opzoek naar nieuwe
overblijfouders op maandag dinsdag en
donderdag.
voornamelijk voor de kinderen van de
onderbouw.
Komt u het team versterken?
Van harte welkom in het overblijfteam.
Wilt u zich opgeven of heeft u vragen?
Stuur dan een mail naar
overblijven@veldhuizerschool.nl
Hartelijke groet Gerda Zijlstra (overblijf
coördinator)
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

Datum
19-10-2020
t/m 23-102020

Kerstvakantie

21-12-2020
t/m 01-012021
22-02-2021
t/m 26-022021

Voorjaarsvakantie

Paasvakantie

Koningsdag
Mei- en
Hemelvaartsvakantie
Pinkstervakantie

Zomervakantie

•

•
•

•

02-04-2021
t/m 05-042021
27-04-2021
03-05-2021
t/m 14-052021
24-05-2021
t/m 25-052021
19-07-2021
t/m 27-082021

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
- Woensdag 18 mrt. gebedskring
- Maandag 23 mrt. Spreekuur CJG
(13.30 uur)

Ten slotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V.
vrijdag 27 maart.
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

