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Ten geleide
Hierbij ontvangt u weer een Nieuwsbrief van
de Veldhuizerschool. Een teken dat de situatie
weer enigszins aan het normaliseren is. Met
elkaar hebben we een vreemde periode
achter de rug. Het vroeg van de ouders,
kinderen en de collega’s heel wat flexibiliteit
en deed/doet een beroep op ons aller
aanpassingsvermogen. Dank voor het begrip
over en weer!!!
Afgelopen maandag en dinsdag mochten de
kinderen weer voor het eerst naar school en
merkte je opluchting, blijdschap en een stukje
spanning. Het leek wel of we op schoolreis
zouden gaan. Het is fijn om weer kinderstemmen te horen in school en elkaar te
kunnen ontmoeten. We hopen van harte dat
we binnenkort, als het veilig kan, we met
volledige groepen kunnen starten.
Maandag en dinsdag werden we verrast door
de Ouderraad met een vrolijke bon voor een
heerlijk ijsje. En een leuk kaartje met de
vertolking van blijdschap en het wensen van
alle goeds voor de komende tijd.
Een hele leuke geste waarvoor onze hartelijke
dank!!!

Geboren
Op 30 april is Yaël Immanuel geboren. Yaël is
het zoontje van Diane en Marcel Buurman
(Javalaan 46, 6712 AT) en broertje van Dylan,
Yvana en Jayden.
We feliciteren hen van harte met de geboorte
en het ontvangen van dit nieuw leven. Op het
kaartje vermelden zij dat ze dankbaar en blij
zijn dat God hen dit zoontje en broertje heeft
toevertrouwd.
“Als ik dit wonder vatten wil dan wordt mijn
hart van eerbied stil.
Als ik jou zie, zo klein en teer… kan ik slechts
fluisteren: Dank u Heer!”

Noodopvang
We zijn verheugd te merken dat het er op lijkt
dat het coronavirus aan het afnemen is. Zeker
voor de mensen in de zorg zal dat een
adempauze geven. We hopen met hen dat er
geen tweede golf zal komen.
De noodopvang tijdens schooldagen is verder
goed verlopen en ook daar zijn nu minder
aanvragen bij ons binnengekomen.
In de reguliere vakantiedagen is er geen
noodopvang binnen de school. Dus rond
Hemelvaart en tijdens de Pinkstervakantie is
het nodig dat u zelf actie onderneemt voor
zover nog noodzakelijk.

Voor de duidelijkheid wijzen wij u er nog op
dat de geplande vakanties gewoon op de
vastgestelde data doorgang vinden. Er is even
sprake geweest van een verlengde meivakantie indien de scholen pas in juni open
zouden gaan. Gelukkig mochten we eerder
naar school en vandaar dat, zoals in de brief
toen ook is aangegeven, de reguliere
vakantieplanning gevolgd wordt.
Hemelvaart
De hemel heeft Hem opgenomen,
bij de Vader is Zijn thuis.
Eens zal Jezus hier weer komen,
brengt ons naar het Vaderhuis.
Starend kijken wij naar boven,
'Wanneer o Heiland komt U weer?'
Help ons om nog te geloven
en te leven tot Uw eer.

Aanmeldingen
Afgelopen week hebben we aanmeldingsformulieren uitgedeeld via broer/zus. Deze

formulieren zijn bestemd voor onze
toekomstige leerlingen die, tussen september
en december 2020, 4 jaar worden. Wilt u deze
uiterlijk 5 juni inleveren?
Als u geen formulier hebt gehad en uw kind
hoopt wel 4 jaar te worden in de genoemde
periode, kunt u contact opnemen met
bloonstra@veldhuizerschool.nl
Alvast bedankt.
Luizencontrole
Vanwege de coronacrisis vinden er op school
geen luizencontroles plaats.
Wij willen vragen of u zelf de haren van uw
kind(eren) regelmatig wilt controleren.
Mocht u hoofdluis constateren, wilt u dit dan
aan de leerkracht van uw kind doorgeven.
Wij kunnen dan in desbetreffende groep de
ouders op de hoogte brengen, om verdere
verspreiding te voorkomen.
Traktaties
In de afgelopen periode zijn er ook veel
kinderen jarig geweest! Dit kan en mag
gevierd worden in de klas. Neem hierover
contact op met de eigen juf of meester. Wat
betreft de traktaties gaat de voorkeur uit naar
een voorverpakte traktatie ivm alle
hygiënemaatregelen. Deze kan aan de
aanwezige kinderen uitgedeeld worden en
voor de andere groep klaargelegd worden op
hun tafel. De jarige gaat niet de klassen rond,
mocht u toch wat willen uitdelen aan de

meesters & juffen dan kan dit bij het
koffietafeltje worden neergezet.
Schoolreisjes
Door de grote onzekerheid rondom busvervoer en de opening van parken heeft de
Ouderraad na overleg besloten om de schoolreisjes, die gepland stonden voor 18 juni, af te
zeggen. Dat is een teleurstelling voor ons
allen, maar wat in het vat zit zal niet verzuren.
En we hopen zo spoedig mogelijk toch nog iets
leuks te kunnen organiseren voor de
kinderen.
Gebedskring
Iedere maand bidden we met een groepje
mama’s en soms een papa in de VHS voor de
VHS. Dat doen we zo al jaren. Alleen nu is het
anders gelopen. De laatste keer was in
februari en nu is het mei en kunnen we nog
niet als kring bij elkaar komen. Maar God is
niet aan tijd of plaats gebonden. Gelukkig
niet! Achter de schermen gingen we door op
een andere manier. Vanaf het begin van het
thuisonderwijs zijn wekelijks gebedsmails
verstuurd en ging het kaartjes versturen
door. Er was veel om voor te danken en te
bidden en we zijn dankbaar dat we in gebed
ons verbonden mochten weten met u
allemaal en onze Hemelse Vader.
Maar voor wat we niet weten kunnen we ook
niet bidden/danken…
Heeft u een gebedspunt of weet u iemand
aan wie we een kaartje kunnen sturen? Mail

het Chris dan geeft hij het aan mij door en
onderneem ik actie.
Een hartelijke groet namens ons allen:
Rianne Sprong, coördinator

We wachten eerst af hoe alles gaat lopen.
Hartelijke groet Gerda Zijlstra
(overblijven@veldhuizerschool.nl)

Agenda
- Woensdag 20 mei het inloopmoment
komt te vervallen
- Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag
- Vrijdag 22 mei alle kinderen vrij
- Donderdag 28 mei Pinksterviering in
de klas
- Vrijdag 29 mei Pinksterviering in de
klas
- Vrijdag 29 mei leerlingen midden en
bovenbouw om 14.00 uur vrij
- Pinkstervakantie t/m 7 juni

Abonnementen
Heeft u voor een half/heel jaar een
abonnement gekocht voor het overblijven
dan komt er een compensatie voor de weken
dat er geen overblijf is geweest.
Op welke wijze en wanneer dit gaat
gebeuren hoort op een later tijdstip.

Ten slotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V.
vrijdag 29 mei.
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

