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Scholen weer open 
Het bericht kwam afgelopen week en we zijn 
dankbaar dat we het onderwijs weer fysiek kunnen 
gaan geven. Donderdag heeft u een brief 
ontvangen met de aanvullende maatregelen die 
we treffen om het zo veilig mogelijk te laten 
verlopen.  
Afgelopen week is het team van de 
Veldhuizerschool druk bezig geweest met het 
bedenken, schrijven en opnemen van een lied voor 
alle ouders en kinderen van de Veldhuizerschool. 
Onder leiding van de 4 Jo’s is er een prachtig lied 
bedacht, waarin wij onze waardering uitspreken 
voor u als ouders en verzorgers. Maandag komen 
de kinderen weer, wat is dat fijn! 
Vrijwel alle collega’s 
hebben een bijdrage 
mogen leveren aan 
dit lied, het lied is 
ingezongen door de  
drie jonkies (meester 
Wim, meester Arwin en juf Joske) en het oudje 
(meester Aris). Luister en geniet naar het volgende 
lied! 
https://www.youtube.com/watch?v=rgJEpfVR_tU
&feature=emb_title  
 
Ook zijn we als school actief geworden op 
Instagram. Zoek op @vhsede. En via deze link kun 
je pagina ook bekijken.  
https://instagram.com/vhsede?igshid=xrbj4ieuice
q  

Geboorte  
Bij Bert en Lyanne van den 
Brink is op 20 december 
een zoon geboren: Seth. 
Hij is het broertje van 
‘grote zus’ Amy. Ook vanaf 
deze plek van harte 
gefeliciteerd en Gods 
zegen bij de opvoeding.  
 
Aanvulling op de brief 
In de brief die gisteren is 
verstuurd stond niets 
over de traktaties. We 
geven de voorkeur aan 
verpakte traktaties voor 
de kinderen, meesters en juffen.  
 
Meester- en juffendag 
19 februari staat de meester- en juffendag 
gepland. Een dag waarbij alle verjaardagen 
worden gevierd. Deze dag gaat helaas niet door op 
19 februari, maar hebben we gepland op vrijdag 30 
april.  
 
De komende periode 
Nu de school weer open gaat, willen we veel zaken 
weer oppakken en gaan regelen. Hieronder staat 
de planning van alle activiteiten 
1. Rapporten: Op donderdag 18 februari krijgt 

uw kind het rapport mee naar huis. Dit rapport 
is gebaseerd op de periode september-

december en gaat niet over de periode van 
het onderwijs op afstand.  

2. De citotoetsen gaan we afnemen vanaf 3 
maart en duurt ongeveer t/m 12 maart. 

3. De oudergesprekken vinden online plaats op 
dinsdagavond 23 maart, woensdagmiddag 24 
maart en donderdagavond 25 maart. 

 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Op school stond een spreekuur gepland met het 
CJG voor 1 maart. Dit is verplaatst naar 19 april. Als 
u eerder vragen heeft, kunt u Léontine de Waal 
benaderen via de mail  of telefonisch.  
telefoon: 06-44267460 
e-mail: LdWaal@opella.nl 
 
Agenda 
18 februari: Trouwdag Juf Maria van Heerdt 
 
Data gebedskring  

- 17-02, 17-03, 21-04, 26-05, 16-06, 14-07  
 
Ten slotte 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag  
19 februari 2021.  
 
Hartelijke groet,  
 
Team Veldhuizerschool 
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