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Het afgelopen schooljaar verliep anders

dan wij gehoopt en gewenst hadden. Er

is best veel op ons als team, maar ook

op ouders en kinderen afgekomen. 

Niettemin zijn we dankbaar voor nog

zoveel goede dingen die we ontvangen

van onze hemelse Vader. Daar spreekt

dit lied ook van. Het is onze Kerstgroet

en -wens voor jullie!

‘Wat een wonder dat God met ons is!

Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.

Vrede hier op aarde. 

Laat ons zingen door de eeuwen, 

engelen en mensen samen.’

Gezegende Kerstdagen en een goed en

gezond 2022 gewenst!

Het team van de Veldhuizerschool

Mocht de link niet werken, kunt u

onderstaande link gebruiken: 

https://youtu.be/5gH3t4mr_ws 
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J a a r g a n g  2 6N u m m e r  8

19 januari: Schoonmaakavond
kleuters
19 januari: Gebedskring
20 en 25 januari:
Adviesgesprekken groep 8
23 januari: Themadienst Gezin-
School-Kerk

Agenda

In deze nieuwsbrief:

Na de Kerstvakantie
Op 3 januari wordt besloten door de

overheid of de scholen open gaan of

dat we onderwijs op afstand moeten

verzorgen. We hopen uiteraard dat we

fysiek onderwijs mogen geven, maar

we bereiden ons wel voor op

onderwijs op afstand. In het scenario

dat de scholen gaan sluiten, gaan wij

10 januari het onderwijs op afstand

voorbereiden en starten we  op 11

januari. Na 3 januari krijgt u

aanvullende informatie. 

Kerstgroet
Na de Kerstvakantie
Gezin-School-Kerk

Kerstgroet

Gezin-School-Kerk

De volgende nieuwsbrief verschijnt op

D.V. vrijdag 21 januari . 

Hartelijke groet,

Team Veldhuizerschool

Tenslotte 

In de weken na de Kerstvakantie zijn

weer de Gezin-School-Kerk

themaweken. We gaan leren over en

kijken naar het leven van Petrus. 

Ds. Hoolwerf en Ds. de Wit hopen de

school te bezoeken. Op zondag 23

januari wordt het thema afgesloten

met een dienst in de Sionkerk en de

Ark. Hoe dit vorm krijgt, hangt af van

de maatregelen rondom corona.

https://forms.office.com/r/4CLaxiN5CR
https://youtu.be/5gH3t4mr_ws
https://youtu.be/5gH3t4mr_ws

