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Bruiloft Maria 
Donderdag 18 februari is juf Maria getrouwd met 
Arco Jochemsen. De juf kwam voor de 
kinderreceptie speciaal naar school en groep 1b 
had voor haar een lied ingestudeerd en een filmpje 
opgenomen.  
In de afgelopen weken hebben ze gewerkt over 
trouwen en wisten ze daar heel veel over te 
vertellen. Van Maria en Arco kregen ze wat 
drinken en een hele lekkere cupcake.   
Op de afbeeldingen hiernaast een sfeerimpressie 
van de kinderreceptie.  
We feliciteren Maria en Arco en wensen hen Gods 
zegen toe in hun huwelijk.  
 
Winnaar voorleeswedstrijd 
Gisteren is 
bekend 
geworden dat 
Maarten van 
Maastricht, onze 
schoolkampioen 
uit groep 8, ook heeft gewonnen tijdens de 
volgende voorleesronde in de bibliotheek. Hij 
kreeg lovende kritieken van de juryleden die het 
heel knap vonden dat Maarten zo rustig en goed 
op toon had voorgelezen. Met deze overwinning 
op zak, mag hij verder naar de volgende ronde, de 
halve finale van de provinciale voorleeswedstrijd. 
Deze ronde vindt plaats op vrijdagmiddag 5 maart. 
Vanwege de coronamaatregelen zal dit via een 

livestream plaatsvinden. We zijn met elkaar heel 
blij voor Maarten en feliciteren hem van harte. De 
prijsuitreiking door de bibliotheek zal op een later 
tijdstip plaatsvinden. 
 

 
 

 
 

 

 
Vakantie 
We zijn weer twee weken op school geweest, met 
een ijsvrije dag als onderbreking. Op de afgelopen 
periode kunnen we tevreden terugkijken. Binnen 
de school zijn er geen kinderen positief getest en 
ook geen groepen naar huis gestuurd. Dit 
proberen we natuurlijk te voorkomen. Vandaar 
dat er ook strenge maatregelen zijn. Wat betreft 
de neusverkoudheid betekent het dat alle 
kinderen met een ‘snottebel’ thuisblijven. Als uw 
zoon/dochter last heeft van chronische 
verkoudheid, bijv. astma, dan mogen ze wel naar 
school komen.  
  
We hebben nu vakantie. Geniet ervan en we 
hopen de kinderen in goede gezondheid weer na 
de vakantie te treffen.  
  
Afscheid familie Borsje en familie van de Meer.  
Vanwege verhuizingen nemen we afscheid van 
twee families. De familie Borsje gaat in 
Zwartebroek wonen, aangezien vader een beroep 
heeft aangenomen naar deze gemeente. We 
wensen hen daar het Gods zegen toe. De familie 
van de Meer gaat wat verder weg, zij zijn verhuisd 
naar Veendam. Ook voor hen het beste daar op 
hun nieuwe plek.  
 
 
 



 
 

Juf Henriëtte weer terug 
Na een zwangerschapsverlof keert juf Henriëtte 
weer terug voor groep 2a. We wensen haar een 
goede tijd weer bij de groep en bij ons op school.  
 
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. 
 
Biddag 
Op 10 maart wordt er in de groepen een 
biddagviering gehouden. Het thema van dit jaar is 
‘De biddende bouwer’ (Nehemia 2:1-20). Dit 
thema komt de hele week in de bijbellessen aan 
bod. Om er thuis mee bezig te zijn, ontvangt u na 
de vakantie het gezinsdagboek over dit 
onderwerp. 
 
Striptekening van Tom 
Tom van de Kieft uit groep 6a had een bijzonder 
verzoek, waar we graag gehoor aan geven. Hij 
tekent vaak strips en vroeg of hij er af en toe een 
in de nieuwsbrief mocht plaatsen. Daar geven we 
graag de ruimte voor, daarom hiernaast de eerste 
die helemaal past bij deze tijd.  

 
 
Voorstellen stagiaires  
In de afgelopen weken zijn er weer een aantal 
stagiaires gestart bij ons op school. Ze stellen zich 
aan u voor.  
 
Hallo allemaal, ik ben Carylène Morren, en ik ben 
16 jaar. Ik zit op het 
Hoornbeeck College. 
Ik ben stagiair (juf) hier 
op jullie school de 
Veldhuizerschool in 
groep 5. Ik ben 
begonnen op 9 feb. 

met mijn stage en hoop er tot 23 april te zijn. 
Waarom ik hier kom op jullie school als juf is, 
omdat ik graag wil weten of ik later als een juf wil 
gaan werken.  
Dit is een beetje over mij. En ik hoop een leuke tijd 
te krijgen bij jullie op school.  
Carylène Morren 
 
Mijn naam is Lydia 
Schreur en ik ben 17 
jaar. Ik kom uit 
Harskamp en ben 
eerstejaars student 
van het Hoornbeeck 
College te 
Amersfoort en volg 
de opleiding SAW. 
Dit is mijn eerste 
lange stage die ik tot 
nu toe heb gehad en 
ik hoop hier nog acht weken stage te lopen. Tot nu 
toe zijn deze eerste twee weken mij prima 
bevallen. Kinderen helpen met dingen die ze lastig 
vinden, Ralfilezen etc. Ook ben ik benieuwd wat ik 
zelf ga en mag leren.   
 
Agenda 
22-26 februari: voorjaarsvakantie 
3-10 maart: Toetsweek 
10 maart: Biddag 
15 maart: Studiedag, alle leerlingen vrij.  
Data gebedskring  

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


