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11 april: Schoolfotograaf
12 april: Open gymles groep 5/6,
7b en  3/4 
13 april: Groep 2 verteltassen
inleveren 
14 april: Paasviering in de school
15-18 april: Paasvakantie
20 april: Groep 1 verteltassen
20-21 april: Cito eindtoets
22 april: Koningsspelen
22 april: Nieuwsbrief 14

Agenda

In deze nieuwsbrief:

Bijbelwijs
Mijn naam is Cees Fraanje en ik ben de

vader van Tamar, David (groep 7) en

Joas (groep 4). De afgelopen jaren ben

ik bezig geweest met het ontwikkelen

van creatieve bijbelstudies voor jonge

gezinnen en deze bijbelstudies/

gezinsmomenten zijn verwerkt tot het

boek ‘Bijbelwijs’. Op 20 april hoopt dit

boek uit te komen bij uitgeverij

KokBoekencentrum.

Gods Woord is belangrijk, want door

de Bijbel kun je God beter leren

kennen. Maar hoe doe je dat, samen

met je kind(eren) de Bijbel

bestuderen? Bijbelwijs wil hiermee

helpen en biedt voor elke week, een

jaar lang, materiaal om met elkaar

bezig te zijn rond Gods Woord. Daarbij

gaan de kinderen in de Bijbel zelf op

ontdekkingstocht, maar ook in huis en

daarbuiten. Niet alleen hun hersenen

worden aangesproken, ook al hun

zintuigen. 

Schoolfotograaf
Vandaag krijgt uw kind de bestelkaart

van de schoolfotograaf mee naar huis.

U kunt online via Foto Koch bestellen. 

Op 11 april vanaf 8.30 uur komt de

fotograaf nog één keer langs om een

aantal absenten en groepen alsnog op

de foto te zetten.

Als uw kind er 15 maart niet bij kon zijn

en alsnog op de foto wil, kunt u zich via

onderstaande link opgeven: 

https://forms.office.com/r/TmvYSbycYa  

Open lesweek gym
Stoppen hybride onderwijs
avond4daagse
Schoolfotograaf
Bijbelwijs

Een heel aantal van de gezinsmomenten

hebben we ook met ons eigen gezin

gedaan. Sommige gingen heel goed,

andere redelijk en soms liep het voor

geen meter. Bijbelwijs is dus geen

garantie voor 52 succeservaringen. Toch

denk ik dat het een mooi middel is dat

kan helpen om elkaar en de Heere Jezus

(beter) te leren kennen.

Naast de boekenwinkel kan het boek

ook online aangeschaft worden

(https://ceesfraanje.nl/link/bijbelwijs)

Hybride onderwijs
In de afgelopen weken en maanden

zaten veel kinderen thuis vanwege een

besmetting. Nu de regels soepeler zijn

geworden en kinderen steeds korter

thuis zitten, stoppen we per a.s.

maandag 4 april met hybride onderwijs.

Dit betekent dat we geen Google meet

meer maken en de kinderen geen

werkpakketten mee naar huis krijgen.

https://forms.office.com/r/4CLaxiN5CR
https://ceesfraanje.nl/link/bijbelwijs
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Open lesweek
Op dinsdag 12 april zijn de

ouders van groep 3/4, 5/6

en 7b welkom om de

gymles van hun kind bij te   

De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag 22 april 

Hartelijke groet,

Team Veldhuizerschool

Tenslotte

wonen. Deze groepen krijgen les van een vakdocent van

Gymonderwijs de Vallei. Van de leerkracht krijgt u meer

informatie over aanmelden en meedoen. Van harte

uitgenodigd!

Hulp gevraagd voor Koningsspelen
Het duurt nog even, maar we zijn al bezig met de organisatie

van de Koningsspelen op vrijdag 22 april. Voor de

onder-/middenbouw hebben we een flink aantal vrijwilligers

nodig om een groepje kinderen te begeleiden. Op dit

moment hebben we elf begeleiders, maar hebben er nog

veel meer nodig. 

Vindt u het leuk om een klein groepje kinderen te begeleiden

van 10.45 - 11.45 uur, geeft u zich dan op via deze link. We

hopen op veel enthousiaste vrijwilligers en kijken uit naar

een gezellige, feestelijke dag.
Op 7-8-9-10 juni wordt na twee jaar de avond4daagse

weer georganiseerd. In de link onder dit stukje kunt u

lezen hoe u uw kind(eren) kunt aanmelden en zelf ook

kunt meelopen. Van harte aanbevolen!

Informatiebrief

Inschrijfformulier

Avond4daagse

https://forms.office.com/r/4CLaxiN5CR
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DEEOo3mY2UWRtng_ZEG-n5G7VR83EgxOjqlWnGklYk1UNkpFUjVIUEZDUUtYRkFRMEc1TkIyUFhFTi4u
https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2022/04/avond4daagse-2022.pdf
https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2022/04/Avond4daagse-inschrijfformulier-2022.pdf

