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Overlijden Erik Nap
Vrijdag 30 oktober kwam het verdrietige bericht
dat Erik Nap is overleden. Erik is de vader van Elize
die bij ons in groep 4/5 zit.
Donderdag 5 november was de begrafenis en
groep 4/5 was bij de kerk aanwezig om Elize en
haar familie te steunen in dit verdriet. In dit
verdriet was er een prachtige getuigenis in de tekst
die op de rouwkaart staat:
Maar ik vertrouw op U, HEERE.
Ik zeg: U bent mijn God.
Mijn tijden zijn in Uw hand.
Psalm 31: 15 en 16a

Dankdag
Op woensdag 4 november hebben we op school
dankdag voor gewas en arbeid gevierd. Het
Bijbelgedeelte uit Handelingen 27 ging over Paulus
op weg naar Rome en hij schipbreuk lijdt. Ondanks
alles wat er gebeurt, mogen we God danken dat hij
ons leven leidt.

Een aantal opmerkingen over het overblijven:
1. Als uw kind niet komt.
Als u uw kind(ren) opgegeven heeft door middel
van Flexibel tegoed dan kan u voor 8.30 uur de
opgave zelf verwijderen in het overblijfportaal.
Heeft u een abonnement dan kan u dat doorgeven
via de mail. overblijven@veldhuizerschool.nl

We willen u vragen om deze familie mee te nemen
in uw voorbede.
Van de baarmoeder af bent U mijn Helper;
Voortdurend zal mijn lof van U zijn (Ps. 71: 6)
Deze tekst staat op het geboortekaartje van Marit
Methorst. Marit is het
zusje van Jenthe en
Micha. We feliciteren
deze familie van harte
en wensen hen Gods
zegen toe in de
opvoeding.

ontvangt u in de komende nieuwsbrieven meer
informatie. Op dit moment zijn we intern dat
proces aan het voorbereiden.

Het stokje doorgeven
Per 1 januari 2021 gaat Gerda Zijlstra stoppen als
coördinator van het overblijven. Dit betekent dat
wij op zoek zijn naar een nieuwe overblijfcoördinator vanaf 1 januari tot in ieder geval 31
juli. Het gaat om 8 uur per week, waarin u de
overblijfouders aanstuurt.
Als u interesse of nog vragen heeft, kunt u die
stellen aan Bastiaan via de mail of telefoon.
bvsilfhout@veldhuizerschool.nl
De situatie na 31 juli hangt af van het wel of niet
doorgaan van een continurooster. Daarover

2. Uw kind is aangemeld
Als uw kind is aangemeld voor het overblijven
vallen ze onder de verantwoordelijkheid van
school. Kinderen die aangemeld zijn mogen niet bij
vriendjes en/of vriendinnetjes eten. Mag het dan
helemaal niet? Ja, maar alleen als ouders dat op
tijd doorgeven via de overblijfmail.
Heeft u vragen over het overblijven dan kan u mij
bereiken via de mail
overblijven@veldhuizerschool.nl
Hartelijke groet Gerda Zijlstra
(overblijfcoördinator)

Zwangerschapsverlof Johanneke
Vrijdag 30 oktober is Johanneke met
zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar
ook via deze weg een goed verlof toe, waar ze mag
genieten van haar gezin.
Johanneke begeleidt veel leerlingen buiten de
groep en dat gaan Bert Rebergen en Jacomine van
den Berg (deels) overnemen. Op vrijdag staat
Johanneke voor groep 4. Dit gaat Petra van der
Steen overnemen. We wensen iedereen veel
plezier toe bij het invullen van de werkzaamheden.
Coronamaatregelen
Naar aanleiding van de persconferentie van
afgelopen dinsdag gaat Swim2Play voorlopig niet
door. We hopen dat het op een later tijdstip kan
worden ingehaald.
Ook is het de gewoonte dat u eens in de drie jaar
een huisbezoek krijgt van de leerkracht. Dat gaat
dit jaar niet door. Als de bezoeken weer mogelijk
zijn, gaan we ons bezinnen hoe we dit passend
kunnen invullen.
Ook de oudergesprekken die 24, 25 en 26
november zullen plaatsvinden gaan we digitaal
voeren. U ontvangt daar binnenkort een aparte
mail over.
Luizencontrole
Vanwege de coronamaatregelen vinden er op
school geen luizencontroles plaats.
Wij willen vragen of u zelf de haren van uw
kind(eren) regelmatig wilt controleren.
Mocht u luizen bij uw kind(eren) aantreffen, wilt u
dit aan de leerkracht van uw kind melden.
Zo kunnen we met elkaar een uitbraak proberen te
voorkomen.

Agenda
11 november: Gebedskring
17 november: Studiedag, leerlingen van
groep 1 t/m 8 vrij
Swim2Play vervalt
Ten slotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag
20 november.
Hartelijke groet, Team Veldhuizerschool

