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Dankend doorgaan

Afgelopen woensdag mochten we als

5 NOVEMBER 2021

Sinterklaas

Vrijdag 3 december hopen we met

school weer met elkaar Dankdag vieren. elkaar het Sinterklaasfeest te vieren. Als
We zijn met alle groepen naar het

voorbereiding daarop versieren we op

gebouw van de Jonahgemeente gegaan

maandagavond 15 november de school.

en hebben we gehoord dat we ondanks

De Sinterklaascommissie kan hierbij nog

alles God mogen danken en dat Hij ons

wel wat helpende handen gebruiken.

nooit loslaat. Aan de hand van het

Ziet u het zitten om tussen 18.45 en

verhaal van Noach hebben we het over

21.00 een handje te helpen, dan bent u

dankend doorgaan gehad. Toen hij uit

van harte welkom! Ook als u maar een

de ark kwam, ging hij als eerste een

uurtje kunt, kunnen we uw hulp goed

offer brengen om God te danken.

gebruiken. Wij zorgen voor koffie/ thee

Blijven wij ook doorgaan met bidden?

en wat lekkers.

Ook als het ons tegenzit? Juist als het

Op woensdag 1 december pakken we de

ons tegenzit!

cadeautjes voor groep 1 t/m 4 in en
maken we zakjes met kruidnoten klaar.
Ook hiervoor bent u van harte welkom.
Laat u het even weten als u wilt komen?
Via deze link kunt u zich voor (één van)
deze activiteiten opgeven:
https://forms.office.com/r/4CLaxiN5CR

Agenda
10 november: Gebedskring
18 november: Studiedag, alle
leerlingen vrij
17 november: Groep 2
Verteltassen inleveren
19 november: Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief:
Dankdag
Tweedaagse
Buitenschoolse opvang
Lief en leed
Stichting Ontmoeting
Sinterklaas
Actie groep 8

Autowasactie groep 8
Ons natuur hoofdstuk gaat over de

dierentuin. Om daar veel over te leren
willen we graag naar de echte
dierentuin gaan, omdat we daar beter
kunnen leren en zien hoe het er in een
dierentuin aan toe gaat. Daarom zijn we
geld aan het inzamelen om dit te
betalen en houden we verschillende
acties. Vrijdag 12 november gaan we
auto's wassen. Tot dan!
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Zendingsgeld en actie voor
Stichting Ontmoeting
We hoorden het deze week in het nieuws: zo'n 32.000
mensen zijn in Nederland dakloos, ongelofelijk veel! Onder
andere voor deze mensen wil Stichting Ontmoeting zich
inzetten. Daarom halen we al vanaf de zomer zendingsgeld
op voor deze stichting. Na Dankdag zijn we met een actie
begonnen om geld in te zamelen voor de mensen die hulp
zo hard nodig hebben. U hebt het vast al van uw kind(eren)
gehoord. Op de meegenomen bonnenkaart staat wat de
bedoeling is. De kinderen kunnen het geld dat ze ophalen
in de envelop stoppen. Extra bonnenkaart nodig? Die kan
de meester of juf printen.
Het opgehaalde geld kan t/m 24 november in de groep
worden ingeleverd. Wilt u uw kinderen stimuleren om mee
te doen met de actie? Want met de winter voor de deur is
alle hulp hard nodig.

Tweedaagse en studiedag 18
november

25 en 26 oktober zijn we als team van de Veldhuizerschool

Start buitenschoolse opvang
We willen heel graag per 1
januari 2022 een BSO
starten op de
Veldhuizerschool. Daar is
voldoende animo voor,
alleen hebben we op dit
moment nog geen
sollicitanten voor
medewerkers voor de BSO.
Het gaat om maandag,
dinsdag en donderdag van 14.30 - 18.00 uur en in de
vakanties op bovenstaande dagen van 8.00 - 18.00 uur.
We gaan in de komende twee weken nog heel intensief
werven, in de hoop dat we de medewerkers kunnen
vinden. Kent u mensen die interesse hebben, geef het
door!
Als dit lukt gaan we starten per 1-1-2022. In de
nieuwsbrief van 19 november laten we u definitief weten
of dit gaat lukken.

op tweedaagse geweest. In Garderen hebben we onder

Verteltassen

leiding van Wilrieke Peters en André Guijs van Het

Gezocht: Ouders die willen helpen bij de Verteltassen

Onderwijsbureau nagedacht over de sterke kanten en de

Sinds de herfstvakantie worden de Verteltassen weer

kansen van de Veldhuizerschool. Het zijn mooie dagen

uitgeleend in groep 1 en 2. We vinden het belangrijk dat

geweest waar we goed op terug kijken en wat zeker een

onze jongste kinderen plezier beleven aan boeken en op

vervolg gaat krijgen.

deze manier hopen we u daar thuis een handje mee te

In de volgende nieuwsbrief hopen we u hier meer over te

helpen. Dit kunnen we echter niet zonder de hulp van

schrijven, want op de studiedag van donderdag 18

ouders. Vindt u het leuk om meer betrokken te zijn op

november is het vervolg op de tweedaagse.

school en heeft u regelmatig tijd op woensdagochtend
(tussen 8.15 en 10.00 uur)? Dan zoeken we u! Als

Dit betekent dat alle kinderen op donderdag 18 november

commissielid staat u bij het rek tijdens het uitlenen en

de hele dag vrij zijn.

inleveren. Daarna controleert u samen de inhoud van de

Vacatures

Sinds de zomervakantie staat er al een vacature voor een
leerkracht open voor de woensdag, donderdag en vrijdag.
Deze is helaas nog steeds niet ingevuld en blijven we deze
vacature delen. Kent u leerkrachten die op zoek zijn naar
een baan, geef het gerust door. De gouden tip is € 250
waard.
Ook voor de BSO zijn we op zoek naar twee medewerkers.
Heeft u interesse of vragen over deze baan, mail of bel
gerust. Ik sta u graag te woord.
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tassen. Wilt u zich opgeven of meer informatie? Dat kan
bij juf Henriette Steenbergen (hsteenbergen@vhsede.nl

Ten slotte

De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag 19
november.
Op de laatste pagina van deze nieuwsflits vindt u de
reclame voor de Carwash van groep 8
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

