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Weer naar school…
Het basisonderwijs en het speciaal
(basis)onderwijs mogen vanaf 8 juni weer
volledig open, tenzij er serieuze contraindicaties zijn. Dat maakte premier Rutte
bekend. In de week van 1 juni wordt een
definitief besluit genomen, maar we gaan uit
van een start voor iedereen. Het voelt een
beetje als de slogan van Veilig Verkeer
Nederland “De scholen zijn weer begonnen…”
maar wij zijn blij dat we weer met alle
kinderen op school mogen zijn.
De overheid houdt de ontwikkeling en
verspreiding van het virus op dit moment
nauwlettend in de gaten. Ook de situatie op
de scholen wordt uitgebreid gemonitord. Niet
alleen in Nederland, maar ook internationaal.
Op basis daarvan wordt in de week van 1 juni
definitief beslist of het primair onderwijs haar
deuren volledig opent op 8 juni. Door de
scholen op 8 juni te openen, krijgen die de tijd
om zich samen met medewerkers, ouders en
opvang voor te bereiden.
Scholen worden daarbij niet aan het
onmogelijke gehouden en er wordt rekening

gehouden met zorgen en onzekerheden, zoals
bijvoorbeeld beschikking over voldoende
leerkrachten en of een school zich goed kan
houden aan de hygiëne-eisen en richtlijnen.
Uit de adviezen van het RIVM blijkt dat er voor
de komende tijd protocollen nodig blijven,
wellicht ook na de zomervakantie.

-

-

worden de kinderen op dezelfde wijze
opgevangen om de klassen binnen te
gaan
blijven de maatregelen betreffende
hygiëne nog steeds van kracht

Mochten er op 1 juni andere besluiten vallen
dan verneemt u dat van ons.
Geboren
Op maandag 25 mei is Justus geboren. Van
harte feliciteren wij zijn ouders Jan en AnneJeth ter Haar (Beatrixplein 10 6713 PW) en
zijn broertje Levi. Natuurlijk betrekken we ook
oma (juf Tineke Floor) en alle anderen daarbij.
Op het geboortekaartje schrijven zij:
“Geschapen door de Vaderhand Geboren om
bij ons te zijn”
Van harte wensen we hen die liefdevolle
Vaderhand toe in hun leven.

Als gevolg van bovenstaande
- blijft het continurooster in ieder geval
tot de zomervakantie gehandhaafd
- mogen ouders nog steeds niet de
school binnenkomen

Meeleven
Na een positief bericht in februari, dat de
tumor een stukje geslonken is, hebben we
vorige week weer een controle gehad, ook
hier bleek uit dat de tumor weer geslonken
was.
Hier zijn we dankbaar voor!
Dat betekent dat de chemokuren hun werk
doen, en de tumor daar goed op reageert.
Verder heb ik veel last van bijwerkingen van
diverse medicijnen, deze mogen vanaf
volgende week afgebouwd worden waarbij
hopelijk ook de intense vermoeidheid
verdwijnt en de spierkracht terugkomt.
Tgv het herseninfarct is er een litteken
ontstaan, wat spasmen kan veroorzaken, deze
blijven gelukkig voorlopig nog uit, ook daar
zijn we dankbaar voor!
Hartelijke groet, Erik Nap

Pinksterfeest
De Geest van God
is als druppels water
op het dorstig land
brengt verfrissing
op de weg door ’t warme zand
voelbaar, tastbaar in ’t gezicht
liefdesdruppels uit het hemels licht.
De Geest van God is
als het zachte suizen
van de wind
brengt rust en kalmte
voor ’t vermoeide mensenkind
voelbaar, zichtbaar, is zijn kracht
tastbaar is zijn liefde in de nacht.

u
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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.

De Geest van God
is als een vlinder
dansend in de zon
haar vleugels zijn
van prachtige chiffon
voelbaar, tastbaar is haar vlucht
het is de Geest die met ons zucht.
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

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 i.v.m. 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.
Gebedskring
We zijn blij dat we naar alle waarschijnlijkheid
komende maand weer als kring bij elkaar
kunnen komen bij 1 van de leden thuis.
Het is goed elkaar weer te zien om bij elkaar
met elkaar en voor elkaar te danken en te
bidden. God is goed!
Weet u/jij dat we ook voor u/jou bidden?
Waarom? Omdat we mogen weten dat we
een machtige Vader in de Hemel hebben die
ons bidden hoort! Hem loopt niets uit de
hand!
Gebedspunt melden of iemand wie we een
kaartje kunnen sturen? Mail het Chris! Geeft
hij het aan mij door en onderneem ik actie.
Een hartelijke groet namens ons allen:
Rianne Sprong, coördinator

Agenda
- Vrijdag 29 mei leerlingen midden- en
bovenbouw om 14.00 uur vrij
- Pinkstervakantie t/m 7 juni
Abonnementen
De weken waarin geen overblijf heeft plaats
gevonden worden terug betaald via uw
bankrekeningnummer.
Dit vraagt even wat administratieve
handelingen maar we hopen dit alles voor de
zomervakantie te hebben afgerond.
Kind in groep 8?
Zit uw kind in groep 8 en heeft u geen andere
kinderen meer op school.
Dan kunt de tegoeden aan iemand anders
geven of verkopen of ze uit laten betalen.
Wilt u mij een email sturen hoe u het geregeld
wilt hebben?

Ten slotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V.
vrijdag 29 juni.

Hartelijke groet Gerda Zijlstra.
(overblijven@veldhuizerschool.nl)

We wensen u allen goede Pinksterdagen en
een mooie vakantie toe.
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

