
Weer terug 
We hadden een hoop plannen voor de laatste drie 
dagen voor de Kerstvakantie. We wilden het 
Kerstfeest met de kinderen vieren, er zou een 
brunch georganiseerd worden samen met de 
kinderen, maar de overheid besliste anders… We 
gaan weer terug naar het onderwijs op afstand. 
Dat was voor u als ouder even slikken en ook voor 
de school. We moeten in korte tijd het onderwijs 
op afstand weer organiseren. Toch is dat in de 
afgelopen dagen goed gelukt. We hebben met 
elkaar de schouders er weer onder gezet en hopen 
we na de Kerstvakantie de kinderen weer 
onderwijs te geven.  
 
Voordat het zover is hebben we eerst 
Kerstvakantie. Geen school en afstand nemen van 
het werk. We mogen het feest van Kerst vieren. 
Het thema van de Kerstviering was: Herken jij 
Jezus? Hij die voor ons naar de aarde is gekomen. 
Mens werd zoals u en ik. We mogen hem danken 
en prijzen dat hij onze God en Vader wil zijn en ons 
lief heeft: 
Johannes 3: 16 Want zo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft. 
 
 
 

Kerstviering 
Als u de kerstviering terug wil kijken, dan kan dat 
tot een week na het verschijnen van deze 
nieuwsbrief.  
U kunt hem bekijken via deze link. 
 
Noodopvang 
We hebben de noodopvang met de Edese Drieslag 
scholen kunnen regelen. In samenwerking met de 
Regenboog en Duimelotje. Vanaf maandag 4 
januari zijn de aangemelde kinderen welkom op de 
Koepelschool aan de Anton Mauvestraat 10a. De 
kinderen die normaal gesproken na schooltijd 
worden opgevangen door Bzzzonder worden nu 
om 14.30 uur opgehaald. Op woensdag- en 
vrijdagmorgen de reguliere tijden. Het is echt fijn 
om te merken dat iedereen er toch weer de 
schouders onder zet om het goed te laten 
verlopen. 
 
Mochten er wijzigingen zijn in de aanmelding, wilt 
u dit dan doorgeven. Dat kan naar 
directie@koepelschool.nl. Het formulier wat u 
eerder heeft ontvangen, is niet meer online. Deze 
wijzigingen bekijken we vrijdag 1 of zaterdag 2 
januari. 
 
Als u zich heeft opgegeven voor de noodopvang en 
u heeft geen reactie ontvangen, mag u er vanuit 
gaan dat het akkoord is. 

  
Afscheid juf Emma Slikkerveer 
Na de Kerstvakantie komt juf Annemieke Brandsen 
weer terug op school na haar zwangerschaps- 
verlof. Dat betekent ook dat we afscheid nemen 
van juf Emma Slikkerveer.  
Helemaal weg gaat ze nog niet, want in januari 
hoopt ze nog een aantal opdrachten af te ronden 
voor haar opleiding op school. We willen haar via 
deze weg alvast bedanken voor haar inzet bij ons 
op school en wensen haar het beste toe bij haar 
opleiding en toekomstige werkplek. 
 
Afscheid juf Gerda Zijlstra 
Deze week was ook juf Gerda Zijlstra voor het 
laatst op school als overblijfcoördinator. In plaats 
van dat er donderdag op een goede manier 
afscheid genomen kon worden, was nu dinsdag 
opeens haar laatste werkdag. Het officiële afscheid 
houden we nog tegoed, als we weer bij elkaar 
kunnen komen.  
 
Gerda hartelijk bedankt voor je inzet voor het 
overblijven. Je wilde dat alle kinderen het naar hun 
zin hadden bij het overblijven en daar heb je veel 
voor geregeld.  
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Zwangerschapsvervanging juf Marriët Schouls 
Vanaf 18 januari hoopt juf Marriët met verlof te 
gaan. In de afgelopen periode hebben wij 
gesprekken gevoerd met juf Neelie   Meijer. Vanaf 
18 januari hoopt zij groep 1a les te geven. Ze gaat 
werken op maandag, dinsdag en woensdag om de 
week. De andere dagen werkt juf Tineke Floor. In 
de volgende nieuwsbrief stelt zij zich voor. 
 
Van de gebedskring 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 
gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. 
En men noemt Zijn Naam, Wonderlijk, Raadsman, 
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 
Jesaja 9:5  
In deze tijd van het jaar denken we eraan dat Jezus 
mens werd, Hij kwam om vrede te brengen. Hij is 
de vredevorst.  
We bidden als gebedskring voor ieder op deze 
school; leerkrachten, leerlingen, ouders. Voor 
vrede. Vrede in onze harten, vrede met elkaar.  
 
‘In Jezus naam, in Jezus naam, 
In Jezus  naam geef ik jou: 
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou.’ 
(Opwekking 602) 
 
Ook nu we niet op school samen kunnen komen 
om te bidden, komen we als gebedskring wel bij 
elkaar om de school en de kinderen in gebed te 
brengen.  
 
We weten nog niet hoe het nieuwe jaar eruit gaat 
zien. Wanneer we weer op school samen komen, 
vind je dat in de nieuwsbrief.  
Een hartelijke groet namens de gebedskring; Eline 
Prins.  

 

 
Beste ouders en kinderen  
  
Nog één keer een stukje van mij onder het logo van 
het overblijven. Ik wil jullie bedanken voor het 
vertrouwen en de goede en fijne contacten die er 
waren in de afgelopen jaren, dat ik overblijf-
coördinator was op de “Veldhuizerschool”.  
  
Ook wil ik ook de ouders die nu en in het verleden, 
mee hebben gedraaid in het overblijfteam 
bedanken voor hun inzet. Zonder jullie zou er geen 
overblijf zijn! Dank voor de fijne samenwerking.  
  
Beste overblijfkinderen  
Door de jaren heen heb ik jullie steeds beter leren 
kennen. De spontane verhalen waarmee jullie mij 
op de hoogte hielden over iets wat belangrijk was 
in jullie leven. Het contact met jullie vond ik erg 
leuk en ga ik ook missen.  
En soms ging het ook wel eens mis dan konden we 
het samen oplossen.  
Als jullie in 2021 weer naar school komen is Juf 
Zijlstra er niet meer tijdens het overblijven. 
Gelukkig blijven de vaste overblijfouders wel 
aanwezig in de klas of op het plein. Ik wens jullie 
heel veel goeds toe voor de toekomst. Ik zal jullie 
vast nog wel een keer ergens tegenkomen.  
  
Hartelijke groet Gerda Zijlstra.  
 
 
 

 
 
Agenda 

- Week 52 en 53: Kerstvakantie 
- Maandag 4 januari ophaalmoment, zie 

brief ‘onderwijs op afstand’ 
 
Data gebedskring  

- 20-01, 10-02, 17-03, 21-04, 26-05, 16-06, 
14-07  

 
Ten slotte 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag  
15 januari 2021.  
 
Hartelijke groet, Team Veldhuizerschool 


