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In deze nieuwsbrief:God zorgt

Agenda
22 januari: Afsluitende kerkdienst

gezin - school - kerk

24 januari: Adviesgesprekken groep 8

31 januari: MR-vergadering 

3 februari: Nieuwsbrief 11

Na de Kerstvakantie is er een bord

opgehangen boven het lokaal van groep

3. Op dit bord staan onze drie waarden

die wij belangrijk vinden in ons onderwijs

aan de kinderen. U kunt onze hele visie

lezen op de website.

Visie - Veldhuizerschool

Samen Groeien in
Vertrouwen

Het thema tijdens de Gezin-school-

kerkweken is "God zorgt".

Naar aanleiding van verschillende

verhalen is verteld over hoe God door alle

vreugde en verdriet voor ons zorgt. Ds. de

Wit is in een aantal groepen geweest om

hierover met de kinderen te praten en

aanstaande zondag hopen we de

themaweken af te sluiten met een dienst

in de Oude kerk, de Sionkerk en de

Tabernakel. 

In deze weken zijn we dankbaar dat we zo

samen optrekken in het vertellen van het

evangelie aan de kinderen van de school. 

Schoolschaatsen
De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn naar

de schaatsbaan geweest bij het

gemeentehuis. De gemeente Ede

faciliteert dat alle scholen daar een gratis

bezoek kunnen brengen. 

Voor sommige kinderen was het de

eerste keer op schaatsen. Het plezier

spatte er vanaf. Helaas was er wel een

kleine botbreuk bij één leerling. We

hopen dat het snel weer herstelt.

MR-vergadering
Op dinsdag 31 januari is de volgende

MR-vergadering. Als u iets wilt delen of

ter bespreking wilt meegeven aan de MR,

dan kunt u dit sturen naar

mr@veldhuizerschool.nl

http://www.veldhuizerschool.nl/
https://www.veldhuizerschool.nl/visie-2/
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Van de gymdocent
Samen met je kind gymmen bij de Open
Lesweek
Als eerste wens ik iedereen een sportief

2023. Ik ben Anouk Spies, de vakleerkracht

bewegingsonderwijs van Sportservice De

Vallei. Ik ben erg blij dat de school ook in 
2023 kiest voor professionele gymlessen. Goed en

gevarieerd bewegen is super belangrijk. Kinderen worden

er niet alleen fitter van, ze zitten lekkerder in hun vel,

kunnen hun energie kwijt, ontdekken talenten en het helpt

zelfs om beter te worden in andere vakken op school. Maar

het allerbelangrijkste, sporten en bewegen is gewoon

ontzettend leuk! 

Ik nodig je graag uit om dat zelf te ervaren. In de periode

tussen maandag 23 januari en vrijdag 3 februari 2023

houden we Open Lesweken. Je kunt dan samen met je kind

meedoen met de gymles. Ontzettend leuk en leerzaam, niet

alleen voor jezelf maar ook voor je kind. Je ontvangt

hierover nog een brief met datum, tijden en

aanmeldstrook.

Tip van de maand
Doordat het ’s avonds vroeg donker is zitten veel kinderen

te veel binnen en halen daarmee de beweegnorm niet. Wist

je dat kinderen volgens de Beweegnorm dagelijks minstens

een uur bezig moeten zijn met bijvoorbeeld wandelen,

fietsen, zwemmen of buiten spelen? Het lijkt kort, maar kan

soms toch best een uitdaging zijn. Juist nu het vroeg donker

is, is het belangrijk dat kinderen in de pauze en na

schooltijd lekker naar buiten gaan!

Opdracht voor de kinderen
Teken jouw ideale buitenspeelplek! Maak op een A-4 papier

een tekening van jouw droom buitenspeelplek (speeltuin,

schoolplein). Wat voor toestellen staan hierop? Hoe ziet de

natuur eruit? Wat voor sportspullen zijn er? Lever deze met

naam, klas en school op de achterkant in bij jouw

gymdocent vóór 30 januari 2023. Uit alle inzendingen van

alle scholen waar ik en mijn collega’s gymles geven, wint de

origineelste tekening met het beste idee een pakket met

buitenspel materiaal voor de hele klas!

Oproep van juf Christine Robbertsen
Nog maar een paar maanden geleden

heb ik met veel plezier ruim 15 jaar

lesgegeven op de Veldhuizerschool. 

Best onverwacht ben ik vlak voor de

zomer aangenomen op SBO De

Regenboog in Ede. Daar geef ik nu met 
plezier les aan een klein groepje kinderen die binnen het

reguliere onderwijs niet mee kunnen komen.

Vlak nadat ik te horen kreeg dat ik was aangenomen op de

Regenboog, overleed mijn moeder aan ALS. 

De laatste schoolweek voor de vakantie verliep daardoor

anders dan verwacht. Ik kon daardoor amper afscheid

nemen van deze leuke groep en hun ouders.

Wel kreeg ik lieve kaartjes met bemoedigende woorden van

velen van jullie. Daarvoor wil ik jullie via deze nieuwsbrief

bedanken. Daarnaast wil ik jullie iets anders vragen via de

nieuwsbrief:

Een jaar geleden kreeg mijn moeder in de zomer van 2021

de verschrikkelijke diagnose ALS. Dit is een ziekte van

zenuwen en spieren. Zenuwen sterven af en spieren

worden daardoor steeds zwakker. 

Na een moeilijk jaar hebben we afgelopen zomer afscheid

van haar moeten nemen.

Om die reden loop ik samen met honderden deelnemers in

de nacht van 10 op 11 februari de ALS-SUNRISE-WALK. Ook

mijn twee zussen en vader lopen mee tijdens deze

wandeling midden in de nacht door hartje Utrecht. Om

zoveel mogelijk geld in te zamelen voor meer zicht op deze

ziekte, zodat er onderzoek naar een behandeling of

medicatie mogelijk is. Nu hebben mensen met deze

diagnose maar korte tijd te leven. Maar door geld in te

zamelen, hopen we dat er meer perspectief is. 

Wilt u mij ook steunen en helpen om ALS in het licht te

zetten? 

Dat kan via de bijgevoegde QR-CODE. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 januari. 

Hartelijke groet,

Team Veldhuizerschool

Ten slotte

http://www.veldhuizerschool.nl/

