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NIEUWSBRIEF VAN DE VELDHUIZERSCHOOL -

Blijven bidden

Het thema van Biddag is blijven bidden.
In deze onrustige en onzekere tijden
mogen we schuilen bij Hem die ons
nooit loslaat. Zeker nu de afgelopen
week in het nieuws alleen gaat over de
afschuwelijke oorlog in de Oekraïne.
We bidden dat er de komende periode
rust en vrede komt.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp
is van de Heere, Die hemel en aarde
gemaakt heeft (Psalm 121: vers 1 en 2)
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Agenda
8 maart: Luizencontrole
9 maart: Biddag
15 maart: Schoolfotograaf
16 maart: Gebedskring
18 maart: Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief:
Lief en leed
Vernieling
Verteltassen
MR-jaarverslag
Coronamaatregelen
Zending
Biddag
Bachs grote passie
Sam Sportweek voorjaar

Verteltassen

Wilt u op woensdag 16 maart de
verteltassen weer inleveren?
De tassen worden op woensdag 23
maart weer uitgeleend aan groep 2.

www.veldhuizerschool.nl

Nummer 11

Vanuit de MR

In de afgelopen periode zijn we als MR hebben we samen
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SAM sportweek voorjaar

Volgende week staat de voorjaarsvakantie voor de deur.

met de directie het schooljaarplan 2021-2022 en de

Weet u nog niet wat uw kind tijdens de vakantie gaat doen?

begroting voor 2022 besproken. Ook hebben we stil gestaan

Kom dan naar SAM Sportweek Voorjaar!

bij de inzet van de NPO-gelden. De GMR heeft zich

Op deze dag kan hij kennismaken met allerlei vette sporten

afgelopen periode o.a. gebogen over het nieuwe

zoals volleybal, rugby, turnen en kickboksen.

identiteitsbeleid van de stichting en de begroting voor 2022.

De gehele week zijn er van allerlei activiteiten te doen! Kijk

Als bijlage is het MR-jaarverslag over 2021 toegevoegd. De

voor een overzicht op http://www.sportservice-ede.nl/sam-

eerstvolgende vergadering van de MR staat gepland voor

sportweek-voorjaar/

dinsdag 12 april. Mocht u vragen hebben of suggesties
hebben voor de MR dan houden wij ons aanbevolen. U kunt

Op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart zijn er op de

met ons contact opnemen via: mr@veldhuizerschool.nl.

Peppelensteeg super toffe activiteiten te doen!

Zending

Opgeven voor één van deze kan eenvoudig via de volgende

Ontmoeting, waarvan ook een inloophuis in Ede-Zuid staat.

https://shop.link2ticket.nl/nl/S/Event/A1hXcUMFfV1DVw/A1h

Voor de kerstvakantie spaarden we voor Stichting
We hebben voor de dak- en thuislozen het mooie bedrag van
€ 2625,52 mogen ophalen, dankzij het enthousiasme
waarmee de kinderen actie hebben gevoerd voor dit goede
doel. Binnenkort wordt het geld symbolisch overhandigd
d.m.v. een grote cheque.
Sinds de kerstvakantie sparen we voor Kom Over en Help,
een zendingsorganisatie die werkt in de (ex-)communistische
landen Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en
Oezbekistan. Concreet sparen we voor Ionel die na een heel
moeilijke start in het leven, nu een plekje mocht vinden in
een liefdevol pleeggezin. Hij leert wie de Here Jezus is, hij
gaat naar school en krijgt goede hulp om van zijn angsten af
te komen. Zoals Ionel zijn er vele kinderen in Moldavië, het
armste land van Europa. Helpt u mee om Ionel en andere
kinderen een kans te geven? Wilt u meer lezen Ionel en over
het andere werk van KOEH? Bekijk dan de website:
https://www.komoverenhelp.nl/verhalen/ionel/

Biddag

Woensdag 9 maart hopen we met elkaar Biddag te vieren.
Het thema is dit jaar 'Blijven bidden' n.a.v. Daniël 6:1-29. Op
school gaan we ook met dit thema aan de slag. We vieren
biddag dit jaar in de klas. Via deze link vindt u het
gezinsdagboekje zodat u ook thuis samen met uw kinderen
bezig kunt zijn met, en door kunt praten over dit
Bijbelgedeelte. Van harte aanbevolen!

Bachs grote Passie

De Mattheus Passion van Bach speciaal voor kinderen.
Volwassenen zijn welkom mits onder begeleiding van een
kind. Van harte aanbevolen. In deze link vindt u meer
informatie.

www.veldhuizerschool.nl

link:
XcUMFd11BWw
Zien wij uw kind ook volgende week?

Vernielingen

In de Kerstvakantie is het bord
voor de school vernield door
vuurwerk. We zijn op zoek naar
de daders van deze vernieling.
Van diverse getuigen hebben we
vernomen dat de dader(s) op onze school zitten. Via deze
weg doen we een oproep om zich bij meester Bastiaan te
melden, zodat we dit kunnen oplossen.
Na schooltijd en ook 's avonds hangen veel kinderen en
jongeren bij de school. Op dat moment wordt ook de school
schoongemaakt en de schoonmaaksters zijn een aantal keer
lastig gevallen. Wilt u dit met de uw kind bespreken. We
vinden het van groot belang dat de schoonmaaksters veilig
hun werk kunnen doen bij ons op school. Alvast bedankt!

Luizencontrole

Op maandag 7 maart zal er weer een luizencontrole worden
gehouden. Wilt u ervoor zorgen dat er niet teveel gel in het
haar zit en de kapsels niet te ingewikkeld zijn? Mochten er
luizen gevonden worden bij uw kind of als er twijfels zijn, dan
wordt u hiervan door school op de hoogte gesteld. Het is
belangrijk om ook thuis regelmatig het haar van uw kind te
controleren.
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Coronamaatregelen

Gezocht: overblijfouders

baan. Dat betekent dat u weer zonder beperking de school

de kinderen een goede pauze te bezorgen tussen de

in mag lopen. Van harte welkom!

middag.

Vanaf vandaag zijn de meeste maatregelen weer van de

We zijn op zoek naar overblijfouders die het leuk vinden om

Wat houdt het in? Je bent bij de kleuters of groep 3 t/m 5 de
Bij de kleuters mag u ook uw kind weer naar school

overblijfouder en houd je in de gaten of het spelen goed

brengen, maar hebben we het iets aangepast.

gaat en doe je mee, door bijvoorbeeld te helpen met

De deur van de school gaat open tussen 8.20 en 8.25 uur.

touwtje springen of een potje voetbal.

U mag met uw kind mee naar binnen, de jas ophangen en

Afhankelijk van de mogelijkheden die u heeft, wordt er een

de overdracht vindt dan plaats bij de deur van het lokaal.

rooster gemaakt en ontvangt u een kleine vergoeding voor

We vinden het belangrijk dat we om half 9 de dag kunnen

het overblijven.

beginnen. Wilt u ervoor zorgen dat u op tijd op school bent?

Heeft u interesse wilt u dan contact opnemen met Bastiaan?

De kinderen van groep 2 van Juf Henriette en Juf Riemke

Dat kan via de mail: bvsilfhout@veldhuizerschool.nl

komen via de hoofdingang naar binnen.
De leerkrachten hebben op dat moment hun pauze en voor
In de volgende nieuwsbrief komt er een datum voor een

u een heerlijk moment buiten. Zo kunnen we ook samen

open inloopmoment.

school zijn!

Meesters- en juffendag

Tenslotte

juffen. Een feestelijke dag en iedereen heeft mooie cadeaus

maart. We wensen u een goede vakantie.

Vandaag vieren we alle verjaardagen van de meesters en

De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag 18

gekregen van de kinderen. Heel hartelijk bedankt.
Vandaag staat in het teken van allerlei voorstellingen en

Hartelijke groet,

workshops. Groep 1 t/m 4 hebben een voorstelling over

Team Veldhuizerschool

ridders, groep 7b een workshop djembé en vanmiddag is er
een talentenshow met de bovenbouw.
We willen de ouderraad hartelijk bedanken voor hun hulp
en inzet die deze feestelijke dag mogelijk maakt!

www.veldhuizerschool.nl

