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In deze nieuwsbrief:Kerstfeest

Agenda
9 januari Start themaweken school -

gezin - kerk

11 januari: Schoolschaatsen groep 3-5

17 januari: Schoolschaatsen groep 6-8

18 januari: Schoonmaakavond

onderbouw

19 januari: Adviesgesprekken groep 8

20 januari: Nieuwsbrief 10

22 januari: Afsluitende kerkdienst

gezin - school - kerk

Gisteren hebben we met alle kinderen en

ouders/verzorgers het Kerstfeest gevierd.

Door het oog van verschillende Bijbelse

figuren hebben we geluisterd naar en

gezongen over het kind Jezus. We zijn

dankbaar dat we dit weer met elkaar

konden vieren. 

Namens het team van de

Veldhuizerschool wensen wij u gezegende

Kerstdagen en een goed 2023. 

Vanaf 16 januari worden vanaf groep 3

de cito toetsen weer afgenomen. Met dit

meetmoment volgen we de ontwikkeling

van uw kind en kunnen we het aanbod

aanpassen aan wat uw kind nodig heeft.

U krijgt begin februari het rapport van

uw kind, omdat alle rapporten worden

opgesteld, sluit het ouderportaal vanaf

16 januari en gaat het vrijdag 17 februari

weer open.

Middentoetsen

Op 18 januari is er een schoonmaakavond

in de onderbouw. Na de Kerstvakantie

ontvangt u hier meer informatie over,

maar houdt u hem vast vrij in de agenda? 

Schoonmaakavond

Op woensdag 11 januari gaat groep 3

t/m 5 schoolschaatsen en op 17 januari

groep 6 t/m 8. Via Parro heeft u wellicht

al een oproep gekregen om te helpen.

Om schaatsen te huren vragen we een

bijdrage van u. Mocht u dit niet kunnen

betalen, wilt u dit dan aangeven. 

Als u om financiële redenen niet kunt

deelnemen aan schoolactiviteiten, dan

betaalt school deze bijdrage. We vinden

het heel belangrijk dat uw kind(eren)

gewoon met de activiteiten mee kunnen

doen. 

Schoolschaatsen

Gezin-school-kerk
Vanaf 9 januari hebben we op school de

themaweken rondom gezin, school en

kerk. Het thema van dit jaar is 'God

zorgt'. In de klas horen de kinderen

verhalen over dit thema en komt ds. de

Wit op bezoek bij diverse groepen. Op 22

januari is de afsluitende kerkdienst.

Alvast van harte uitgenodigd. 
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We wensen u een goede vakantie en

hopen u weer na de Kerstvakantie te

begroeten. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op

vrijdag 20 januari. 

Hartelijke groet,

Team Veldhuizerschool

Ten slotte

Oproep
De volgende bedragen zijn de afgelopen

weken opgehaald voor de Voedselbank.

Het zendingsproject voor de

Voedselbank is nu afgelopen, in totaal is

er € 1632,42 opgehaald. Heel hartelijk

bedankt voor al uw giften!

Week 48: € 72,90

Week 49: € 31,70

Week 50: € 75,00

Week 51: € 81,15

Collecte Kerstviering: € 539,65

Na de Kerstvakantie gaan we beginnen

met een nieuw zendingsproject, we gaan

dan geld inzamelen voor de MAF. Leah

de Bruin heeft een aantal jaren geleden

bij ons op school gezeten voordat ze met

haar ouders naar Indonesië verhuisde,

waar haar ouders nu voor de MAF

werken. In de volgende nieuwsbrief

zullen we u meer vertellen over de MAF

en het werk van de familie De Bruin in

Indonesië.

Activiteiten CJGZending
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt

het hele jaar door diverse cursussen,

themabijeenkomsten en voorlichtingen

voor kinderen, jongeren en ouders aan.

Zij doen dit veelal in samenwerking met

andere organisaties.

In de link onderaan dit artikel vindt u het

activiteitenoverzicht van januari tot de

meivakantie 2023 voor de leeftijd 4-12

jaar. Dit betreft activiteiten voor deze

leeftijdsgroep maar ook voor hun

ouders. 

Er kunnen nog activiteiten bij komen die

op de website aangevuld zullen worden.

Kijk voor het actuele overzicht, meer

informatie en aanmelden op

https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-

3/activiteiten

Folder activiteiten CJG

Groep 2/3 is na de

Kerstvakantie op zoek

naar Pringlesbussen en

wasbollen. Als u deze

heeft, kunt u die geven

aan juf Marriët, juf

Marina of juf Henriette.

http://www.veldhuizerschool.nl/
https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten
https://www.veldhuizerschool.nl/wp-content/uploads/2022/12/Activiteiten-CJG-jan.-april-2023-4-12.pdf

