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Het bovenstaande citaat van Corrie ten

Boom overdachten we samen voordat

we in gebed gingen afgelopen

woensdag tijdens de gebedskring. 

Als we naar onszelf kijken, of naar de

wereld om ons heen, dan kunnen we

ons onmachtig voelen. Niet in staat om

iets te veranderen aan de situatie

waarin we zitten. In het klein in ons

gezin, of in het groot in de wereld

waarin we nu leven. 

Maar bij God is alles anders. Bij God is

alles mogelijk. In die wetenschap

hebben we de Veldhuizerschool, de

kinderen, leerkrachten, ondersteunend

personeel en de gezinnen van onze

school bij God gebracht. 

Wil je meebidden? We komen op 23

februari weer samen om te bidden. Wil

je hier meer over weten? Neem gerust

contact met ons op.

Een hartelijke groet namens de

gebedskring; Eline Prins (06-43278393)
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23 januari: Themadienst Gezin-
School-Kerk
Afname citotoetsen

Agenda

In deze nieuwsbrief:

Gezin-School-Kerk
In de afgelopen twee weken hebben

we op school stilgestaan bij het leven

van Petrus. Afgelopen woensdag zijn

Ds. Hoolwerf en Ds. de Wit op school

in verschillende groepen geweest en

hebben ze met de kinderen over het

leven van Petrus gesproken. 

Zondag worden de themaweken

afgesloten met een kerkdienst.

Vanwege alle maatregelen kunt u de

diensten online bijwonen. 

De dienst in De Ark begint om 9.30 uur

en de link naar de kerkdienst kunt u

hier vinden; De Sionkerk begint ook

om 9.30 uur en de link voor deze

dienst kunt u hier vinden.

Voor de dienst in de Sionkerk is een

kerkboekje gemaakt met de liturgie

waar ook vragen voor kinderen in

staan. Deze kunt u op de website van

de Sionkerk downloaden.

We bidden voor gezegende diensten

en danken dat we gezamenlijk de

kinderen van  evangelie mogen

vertellen.

Gebedskring
Gezin-School-Kerk
Verplaatsen adviesgesprekken
Luizencontrole
Kangoeroewedstrijd

Van de gebedskring

De adviesgesprekken van groep 8 zijn

verplaatst naar 1 en 3 februari. De

ouders krijgen hiervoor later een

bericht.

Adviesgesprekken
groep 8 

https://forms.office.com/r/4CLaxiN5CR
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1908-De-Ark-Ede/events/event/15566377-202201230930
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1906-Sionkerk-Ede/events/event/15566372-202201230930
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Door de maatregelen rondom Corona heeft er na de

vakantie geen luizencontrole kunnen plaatsvinden.

Wilt u thuis de haren van de kinderen goed blijven

controleren. Mocht u luizen aantreffen, wilt u dan de

leerkracht van uw kind op de hoogte brengen.

Dan kunnen wij verdere maatregelen nemen om een

luizenuitbraak te voorkomen. 
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Kangoeroewedstrijd
Ook dit jaar doet de

Veldhuizerschool weer mee

aan de ‘W4-

Kangoeroewedstrijd’. Dit is

een reken- en

wiskundewedstrijd die jaarlijks

in maart op heel veel scholen

in het hele land georganiseerd

wordt. 

Luizencontrole

De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag 4
februari

Hartelijke groet,

Team Veldhuizerschool

Tenslotte 
De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 t/m vwo 6 van de

middelbare school. Dit jaar vindt de wedstrijd, onder

schooltijd, plaats op donderdag 17 maart. 

Het kan zijn dat de wedstrijd thuis gemaakt moet worden.

Dit zou dan komen door de dan geldende

coronamaatregelen. 

In de link treffen jullie wat meer informatie aan. Hier staan

bijvoorbeeld de deadlines, kosten, e.d. in.

Opgeven kan, zoals ook in de bijlage vermeld is, via de

volgende link:

https://forms.gle/AQ1xgEeH9pk6s6Hn8 

Deze link sluit 17 februari om 18:00 uur!

https://forms.office.com/r/4CLaxiN5CR
https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2022/01/Uitnodigingsbrief-ouders.pdf
https://forms.gle/AQ1xgEeH9pk6s6Hn8

