
Ter inleiding 
Een bijzondere start van het jaar 2021 kunnen wel 
stellen. Op 4 januari kwamen de kinderen (en hun 
ouders) de spullen ophalen voor het onderwijs op 
afstand. Dat is helaas weer met een week 
verlengd. Op afstand proberen we het onderwijs 
zo goed mogelijk vorm te geven en met u als ouder 
er naast lukt dat heel goed.  
 
Toch hopen we dat we zo snel weer echt onderwijs 
mogen geven aan de kinderen. Dat is het beste 
voor iedereen. Tot die tijd dragen we het samen. 
 
De wethouder van onderwijs en gezondheid, Leon 
Meijer van de Gemeente Ede heeft een brief voor 
u opgesteld. Deze kunt u hier lezen:  
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om via 
de nieuwsbrief van de school of kinderopvang van 
je zoon(s) en of dochter(s) een beroep op jullie te 
doen. Een beroep op jullie solidariteit, maar vooral 
ook een beroep op jullie flexibiliteit en 
organiserend vermogen.  
 
Dit klinkt misschien zwaar, maar helaas wijst de 
praktijk uit dat het ook zwaar is. Alweer een aantal 
weken zijn jullie naast ouders en verzorgers ook 
weer juf of meester. Naast opvoeden hebben jullie 

weer de taak je kind(eren) les te geven. En dat 
terwijl velen van jullie zelf een baan hebben en 
moeten werken. Dat is zwaar. Dat was het al 
tijdens de eerste lockdown in maart en dat is het 
nu zeker weer. Na een periode van iets meer 
ruimte en vrijheid sinds de zomer, zitten we 
inmiddels alweer enige weken in een (nog 
zwaardere) lockdown en helaas zijn we hier 
voorlopig nog niet vanaf.  
 
Hoe je ook denkt over deze maatregelen, als je 
kijkt naar de volle ziekenhuizen, het grote aantal 
(positieve) testen en de druk op de zorg, dan is het 
nodig om iets te doen. We zien dat ook in Ede en 
de regio. Het aantal besmettingen is nog steeds 
erg hoog, de IC’s in ziekenhuis Gelderse Vallei 
lopen vol en het personeel werkt hard om alles 
onder controle te krijgen.  
Kortom; willen we op korte termijn weer genieten 
van wat meer vrijheden dan is het nodig om ons 
aan de maatregelen te houden. Hoe lastig dit ook 
is. Laten we elkaar een beetje helpen om door 
deze moeilijke tijden heen te komen. Jullie als 
ouders, jullie kinderen, de juffen en meesters, de 
pedagogisch medewerkers van de kinderopvang; 
iedereen doet zijn / haar best. Houd aandacht voor 
elkaar, help elkaar als het kan - op een gepaste 
afstand - en heb begrip als iets even niet helemaal 
goed gaat of niet zoals het gepland stond.  
  

Elke week heb ik overleg met alle bestuurders van 
de basisscholen en kinderopvang in Ede. 
Onderwerp van gesprek van het laatste overleg 
was de druk op de noodopvang. In tegenstelling 
tot de eerste lockdown maken veel (meer) ouders 
/ verzorgers in Ede gebruik van noodopvang op 
zowel de scholen als op de kinderopvang. 
Begrijpelijk; de rek is er wel een beetje uit, de 
vermoeidheid slaat toe en je werkgever is 
misschien ook steeds minder flexibel. Daarbij is de 
lijst met cruciale beroepen lang en mogen veel 
ouders/verzorgers gebruik maken van de 
noodopvang. Toch wil ik een beroep op jullie doen. 
Op dit moment zijn er (te) veel juffen, meesters en 
pedagogisch medewerkers van de kinderopvang 
nodig op de noodopvang. Door de grote aantallen 
kinderen is het naleven van de Corona 
maatregelen lastig en dit is ook niet de gedachte 
achter het fenomeen “noodopvang”.  
Daarom wil ik via deze weg heel graag een beroep 
doen op de scholen, de kinderopvang, de 
werkgevers en jullie als ouders/verzorgers. Laten 
we elkaar helpen waar dat kan. Scholen en de 
kinderopvang zijn er om kinderen op te vangen die 
kwetsbaar zijn of waarvan de ouder een cruciaal 
beroep heeft. Aan werkgevers wil ik vragen om 
begrip te hebben voor de werknemers met 
kinderen die op dit moment topsport bedrijven. En 
aan jullie als ouders de oproep; probeer de 
noodopvang waar mogelijk te ontzien. Kijk goed of 
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je echt voldoet aan de voorwaarden om van de 
noodopvang gebruik te maken. Is dat wel het 
geval, is het dan misschien mogelijk om een dagje 
minder noodopvang aan te vragen en het thuis of 
met buren of familie op te lossen? Alles helpt om 
de druk van de noodopvang af te halen. Ik weet dat 
het veel gevraagd is, maar we moeten het samen 
doen. 
De hoop is dat de scholen en de kinderopvang op 
maandag 25 januari weer open kunnen. Laten we 
die hoop houden en er tot die tijd samen voor 
zorgen dat iedereen het kan redden.  
Dan wil ik afsluiten met te zeggen dat ik trots ben 
op alle ouders/verzorgers die het huishouden 
draaiende houden, op alle docenten die het 
digitaal werken weer op poten hebben staan en op 
de pedagogisch medewerkers op de kinderopvang 
die alle kleine kinderen zo goed opvangen. Het is 
zwaar, maar houdt nog even vol. We kunnen het 
niet alleen, dus help elkaar zodat we hier samen 
weer snel uitkomen.  
 
Vriendelijke groet,  
Wethouder onderwijs en gezondheid,  
Leon Meijer 
 

 
Ook heeft de wethouder een video opgenomen, 
deze kunt u hier bekijken 

Noodopvang 
We hebben de noodopvang met de Edese Drieslag 
scholen kunnen regelen. In samenwerking met de 
Regenboog en Duimelotje. Vanaf maandag 18 
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. 
 
Als u zich heeft opgegeven voor de noodopvang en 
u heeft geen reactie ontvangen, mag u er vanuit 
gaan dat het akkoord is. 
 
Wilt u het volgende meegeven aan uw 
zoon/dochter: 

• fruit én koekje (bij allergieën ook extra 
drinken meegeven) 

• lunchpakketje met drinken 

• laptop of chromebook (geldt niet voor 
groep 1/2, groep 3/4 mag wel, hoeft niet) 

• inloggegevens voor huiswerk 

• oordopjes om rustig huiswerk te kunnen 
maken (geldt niet voor groep 1/2, groep 
3/4 mag wel, hoeft niet) 

• inloggegevens voor huiswerk 
Alvast bedankt namens alle medewerkers van de 
noodopvang! 
  
Ophaalmoment 
Maandag 18 januari is er een ophaalmoment. U 
heeft daar donderdag een mail over ontvangen. 
Als u als ouder de spullen gaat halen, willen we u 
vragen een mondkapje te dragen in de school en 

voldoende afstand te houden van elkaar en de 
leerkrachten.  
 
Uiteraard hopen we dat u in de gelegenheid bent 
om met uw kind langs te komen, zodat de 
leerkrachten de kinderen ook even kunnen 
spreken.  
 
Continurooster 
Als het kabinet besluit dat de scholen weer open 
mogen, gaan wij tijdelijk over naar het 
continurooster. Dat betekent dat de school om 
8.30 uur start en om 14.30 uur uit is. De kinderen 
eten met de juf of meester.  
We beslissen voor elke vakantie of we weer terug 
gaan naar het oude rooster, of dat we het 
continurooster voortzetten. U wordt hierover 
tijdig geïnformeerd.  
Voor het continurooster zijn de tijden als volgt:  
Maandag: 8.30-14.30 uur 
Dinsdag: 8.30-14.30 uur 
Woensdag: 8.30-12.30 uur 
Donderdag: 8.30-14.30 uur  
Vrijdag groep 1 t/m 4: 8.30-12.15 uur 
Vrijdag groep 5 t/m 8: 8.30-14.30 uur 
 
Toetsen, rapport en oudergesprekken 
Door het thuisonderwijs worden de toetsen later 
afgenomen, dit is afhankelijk van wanneer de 
scholen weer open gaan. Dit heeft ook gevolgen 
voor het rapport en de daaropvolgende 
oudergesprekken. Zodra hier meer duidelijkheid 
over is, wordt u geïnformeerd.  
De adviesgesprekken voor het voortgezet 
onderwijs zijn ook binnenkort gepland. Hier zijn we 
ons nog op aan het beraden en hierover ontvangt 
u informatie van meester Wim van Aggelen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YF7GPRhDtDw&feature=youtu.be


Juf Neelie  
Beste kinderen en 
ouders,  
Enkele jaren nadat 
onze vier kinderen de 
deur plat hebben 
gelopen op de 
Veldhuizerschool, 
kom ik de deur weer 
vrolijk binnen. Dit 
keer niet als ouder maar als juf.  
Twee jaar geleden ben ik begonnen met een 
omscholing en gestart met een studie aan de CHE 
als leerkracht in het basisonderwijs. Komend half 
jaar hoop ik deze af te ronden met een Lio-stage. 
In groep 1 vervang ik juf Marriët op de maandag en 
dinsdag, de woensdag wissel ik om de week met 
juf Tineke.  
Ik woon in Bennekom, het is maar goed dat fietsen 
mijn hobby is… 
Het lijkt me ontzettend leuk jullie te ontmoeten, 
met elkaar kennis te maken en samen te werken. 
Tot ziens op school! 
 
W4-Kangoeroewedstrijd 
Ook dit jaar doet de 
Veldhuizerschool weer 
mee aan de ‘W4-
Kangoeroewedstrijd’. Dit 
is een reken- en 
wiskundewedstrijd die 
jaarlijks in maart op heel 
veel scholen in het hele 
land georganiseerd wordt. De wedstrijd is geschikt 
vanaf groep 3 t/m vwo 6 van de middelbare school. 
Dit jaar vindt de wedstrijd, onder schooltijd, plaats 
op donderdag 18 maart. Het kan zijn dat de 
wedstrijd, net als vorig jaar, thuis gemaakt moet 

worden. Dit zou dan komen door een eventuele 
lockdown o.i.d. Dit horen jullie dan nog! 
  
In de bijlage treffen jullie wat meer informatie aan. 
Hier staan bijvoorbeeld de deadlines, kosten, e.d. 
in. 
  
Opgeven kan, zoals ook in de bijlage vermeld is, via 
de volgende link: 
 
Deze link sluit 17 februari om 18:00 uur! 
 
Nieuwe website  
In de afgelopen weken is de website van de 
Veldhuizerschool vernieuwd. U kunt hem hier 
bekijken. In de komende week worden er laatste 
aanpassingen gedaan, zodat alle informatie op de 
goede plek staat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
- Maandag 18 januari: ophaalmoment  
- Woensdag 27 januari:  Studiedag, 

leerlingen zijn vrij. (in geval van onderwijs 
op afstand, krijgen ze geen instructies)  

 
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 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DEEOo3mY2UWRtng_ZEG-nxdBmQhhOZRCooPBwil8IEJURTJaVjdLR1Y1NVJaOTUzT1pJS09LS0lJQi4u
https://www.veldhuizerschool.nl/
http://www.veldhuizerschool.nl

