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Biddag 
In de afgelopen week mochten we biddag voor 
gewas en arbeid houden. Ook dit jaar weer anders 
dan we gewend zijn. Elke leerkracht besteedde er 
in zijn eigen groep aandacht aan. Het thema was 
‘De biddende bouwer’. Het verhaal van Nehemia 
stond centraal. 
De kinderen hebben gehoord  hoe diep de relatie 
van Nehemia met de Heere God is; hoe alles in zijn 
leven  om  Hem  draait. Als we verder lezen, zien 
we dat God iets  doet  als  Nehemia  bidt  -  en  hoe  
Nehemia  kan  gaan bouwen, ‘omdat de goede 
hand van mijn God over  mij  was’,  zoals  hij  zelf  
zegt  (Neh.  2:8,18).  Hij  vertrouwt  op  God.  Ook  
(of  misschien  wel  júist)  als  het werk voor God 
tegengewerkt wordt. 
Het is een zegen dat we hier met elkaar over na 
kunnen en mogen denken  
 
Oudergesprekken 23, 24 25 maart 
Vanaf 12 maart 20.00 uur kunnen de ouders met 
meerdere kinderen op school zich inschrijven voor 
de oudergesprekken. Vanaf 15 maart kunnen alle 
ouders zich inschrijven via Parro. De inschrijving 
sluit op 18 maart om 12.30 uur.  
Wilt u tussen elk gesprek 10 minuten vrij houden? 
De komende week ontvangt u ook een link 
waarmee u kunt deelnemen aan het gesprek.  
 
 
 

Geboortes 
In de afgelopen week zijn er veel kinderen geboren 
in gezinnen bij ons op school.  
Bij de familie De Kat 
is op 18 februari  
Charlotte geboren. 
Charlotte is het 
zusje van Niels 
(groep 2b) en 
Sophie.  
 

 
 
Op 19 februari is bij Wouter en 
Marriët Schouls een zoon 
geboren: Seppe. Hij is het kleine 
broertje van Jente (groep 3b) en 
Joah  en Marriët is natuurlijk ook 
de juf van groep 1a 
 

Op 22 februari is 
bij Henk en Aldine 
Boon ook een zoon 
geboren: Alwin. Hij 
is het kleine 
broertje van 
Annelisa (groep 
2b), Joas (groep 
1b) en Helina. 

Bij de familie van 
Laar is op 27 
februari een zoon 
geboren: Sem. Hij 
is het broertje 
van Dieke (groep 
5), Jara (groep 
3a) en Jente. 
 
Op alle kaartjes 
wordt God de eer 
gegeven en zien ouders het als een geschenk van 
God. 
We willen iedereen van harte feliciteren met de 
geboorte van hun zoon of dochter en wensen hen 
Gods zegen toe en dat de kinderen mogen 
opgroeien tot eer van Hem.  
 
Gebedskring 
17 maart komt de gebedskring weer bij elkaar om 
te bidden voor de school en alles wat daarbij 
betrokken is. Wist u dat bij de hoofdingang en de 
ingang bij de kleuters een brievenbus hangt waar 
u gebedspunten kunt deponeren?  
 
CJG cursus 
Vanuit het Centrum Jeugd en Gezin komen 
geregeld cursussen en voorlichtingen. We willen 
die graag bij u onder de aandacht brengen. Deze 
keer gaat het over pittige pubers.  
 



 
 

Typecursus 
Marja  van der Helm gaf in het verleden aan de 
groepen 6 t/m 8 hier op school typecursus. 
Vanwege corona kan dat helaas niet doorgaan, 
maar ze biedt een alternatief totdat het weer 
fysiek kan. In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u 
lezen hoe dat gaat.  
 
Speciale gemeentelijke regelingen 
 
Gemeente Ede heeft voor 
inwoners met een laag 
inkomen en hun kinderen een 
aantal aanvullende 
inkomensregelingen. Op deze 
website staat meer informatie 
over wie hiervoor in aanmerking komt.  
  
Corona en school 
De huidige maatregelen hebben bij ons op school 
in ieder geval al opgeleverd dat er nog geen 
volledige klassen naar huis zijn gestuurd.  
Wilt u zich aan de maatregelen houden zoals die 
zijn opgeschreven in het protocol, opgesteld door 
de PO-raad? Wat betreft de verkoudheidsklachten 
en school volgen wij de beslisboom die is 
opgesteld door de PO-raad in samenwerking met 
andere organisaties. Deze is als bijlage 
toegevoegd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolfotograaf 
Afgelopen donderdag was Fotokoch bij ons op 
school om portret- en groepsfoto’s te maken. Er 
zijn altijd kinderen absent op zo’n dag, dus komen 
ze terug. We zijn nog aan het afstemmen wanneer 
dit is. Als deze datum bekend is, laten wij dit 
weten.  Dit is dan ook het laatste moment waarop 
de portretfoto’s worden gemaakt.  
 
 

Studiedag 
15 maart is er een studiedag voor alle 
leerkrachten. Dat betekent dat de kinderen vrij 
zijn. We hopen onder andere verder na te denken 
hoe we de kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn 
kunnen bieden wat ze nodig hebben binnen de 
groep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
15 maart studiedag, alle leerlingen vrij 
23, 24 en 25 maart: oudergesprekken 
 
Data gebedskring  

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