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Voorwoord
Laat ik beginnen met het feit dat het heel fijn is dat alle kinderen er weer
zijn! Een lege school of een school met halve klassen, is geen school zeg
maar…
De start met alle kinderen weer in de school is goed verlopen. We zullen
natuurlijk zeer alert zijn en blijven op de hygiëne en de anderhalve meter
maatregel voor de medewerkers op school.
Audit
In de voorgaande nieuwsbrieven heb ik u steeds mogen informeren over
een leuke mededeling of activiteit. Ook nu is dat zo.
Na de introductie van onze nieuwe logo afgelopen maandag, was het
dinsdag tijd voor de eerste audit in het kader van de High Performing
Schools. Er zijn er in totaal drie: van brons via zilver naar goud.
Elke status toont aan of de ontwikkeling die is ingezet zich ook op de juiste
manier verhoudt tot het kader. Hierbij kunt u dan denken aan de 5 pijlers
van HPS, te weten:
 Langetermijn visie en doelen
 Effectief leiderschap
 Kwaliteit van medewerkers
 Openheid en actiegerichtheid
 Continue verbetering en vernieuwing.
We zijn glansrijk geslaagd voor deze eerste officiële test!!!
Het laat zien dat we als team grote stappen hebben gemaakt op de
bovenstaande pijlers. We mogen daar, en als directeur ben ik dat zeker,
heel trots op zijn met zijn allen! Natuurlijk kwamen er ook nieuwe doelen uit
voort en die zullen worden verwerkt in het jaarplan voor het nieuwe
schooljaar en de roadmap HPS. De komende weken zullen deze worden
opgesteld en worden besproken in de eerste MR vergadering van het
nieuwe schooljaar.
Ik wens iedereen een fijne week en blijf gezond!
Maurice Boonstra
Directeur

1

Groepen schooljaar 2020-2021

Het team van Het Veldhuis richt elk jaar rond juni de leerkrachtbezetting en de groepssamenstelling in voor het komende
schooljaar. Voor het schooljaar 2020-2021 zal de groepenindeling er als volgt uitzien:
Groep 1/2
Groep 3
Groep 3/4
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 6/7
Groep 7
Groep 8

: 2 groepen
: 1 groep
: 1 groep
: 1 groep
: 2 groepen
: 1 groep
: 1 groep
: 2 groepen
: 3 groepen

Momenteel zijn wij druk bezig om de leerkrachtbezetting zo optimaal mogelijk te formeren. Hierover wordt u op een later
tijdstip geïnformeerd. Meer informatie over de groepssamenstelling ontvangt u hierbij.
De leerlingen die op dit moment in de groepen 5, 5/6, 6 en 7 zitten zullen komend schooljaar in hun huidige
groepssamenstelling doorstromen naar het volgende leerjaar.
De groepssamenstelling van de kinderen in de groepen 1 t/m 4 zal wijzigen.
Huidige groepen 1
Komend schooljaar starten we met twee groepen 1/2. Dit betekent dat de kinderen die op dit moment in groep 1 zitten
opnieuw zullen worden ingedeeld. Leerkrachten, kwaliteitscoördinatoren en managementteam hebben ervoor gekozen
om groep 1C te verdelen over groep 1/2A en groep 1/2B. Hierbij zal geprobeerd worden de leerlingen van groep 1 zoveel
mogelijk terug te plaatsen naar de leerkracht waar ze aan de start van het huidige schooljaar zijn begonnen.
Huidige groepen 2
Momenteel hebben we drie groepen 1/2. De leerlingen uit groep 2 zullen geplaatst worden in één groep 3 en in één
groep 3/4. Vanuit alle drie de groepen 2 komen de leerlingen samen in één van deze twee groepen.
Huidige groepen 3
De leerlingen die nu in groep 3 zitten worden opnieuw ingedeeld. Er zal één groep 4 samengesteld worden en één
heterogene groep 3/4. We hebben ervoor gekozen om de huidige groepen 3 evenwichtig te verdelen over deze twee
groepen.
Huidige groepen 4
De leerlingen die nu in groep 4 zitten zullen opnieuw ingedeeld worden. Beide groepen 4 worden in zijn geheel gemixt
om tot twee nieuwe groepen 5 te komen. Momenteel liggen de onderwijsbehoeften van de twee groepen 4 te ver uit
elkaar.
Volgende week ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende groepen die opnieuw worden samengesteld meer
informatie, waarbij onder andere de voorkeur voor vriendjes/vriendinnetjes kan worden aangegeven.
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Nieuw logo
Afgelopen maandag was het dan zover: de onthulling van ons nieuwe logo!
Waarom een nieuw logo?
Sinds de oprichting van basisschool Het Veldhuis is er veel gebeurd. Ontwikkelingen die ons allemaal hebben gevormd en
wellicht hebben veranderd. Zo ook onze school. Veelal positieve veranderingen, maar de ene verandering vergt iets meer
aanpassingsvermogen dan de andere .
Het afgelopen schooljaar hebben wij (ouders, leerlingen en teamleden) met zijn allen hard gewerkt om het wederzijdse
gevoel van respect, veiligheid en vertrouwen terug te brengen als belangrijke en essentiele basis in en rondom ons
onderwijs. Door de vernieuwde slogan Het Veldhuis: Hier kan een kind alles leren! geven wij aan dat wij het vertrouwen
hebben in zowel het team als in de leerlingen van Het Veldhuis, dat alle kinderen alles kunnen leren. Dit betekent dat met
gerichte instructie en voldoende oefening een kind in aanleg alles kan leren.
Al deze ontwikkelingen maakten dat wij het ‘oude’ logo niet meer vonden passen in het beeld van nu. Met de creatieve
hulp Richard Zhu-Heidinga, ouder van een leerling op onze school, is het nieuwe logo ontwikkeld. Het logo laat zien waar
wij voor staan: een plek om te leren, sporten, lezen en te chillen.
Om het logo op een ludieke wijze, en niet onbelangrijk corona proof, te onthullen heeft MR lid Björn Fuchs zijn connecties
aangewend om Jessica Mendels te vragen om een filmpje te maken waarin ze ons nieuwe logo onthuld. Afgelopen
maandag startte de lesdag met dit filmpje. Iedere leerlingen ontving een rugzak van Het Veldhuis, waarmee de lancering
werd afgesloten.

Theoretische verkeersexamen VVN

Maandag 15 juni is het dan eindelijk zover. De leerlingen van groep 7 gaan hun theoretisch verkeersexamen afleggen.
De afgelopen weken hebben de leerlingen geoefend voor het examen. Het theoretisch verkeersexamen bestaat uit het
kennen van belangrijk verkeersbegrippen en –afspraken. Ook moeten de kinderen weten wat ze moeten doen als ze
deze verkeersborden in het verkeer tegenkomen.
Wij wensen alle kinderen uit groep 7 veel succes maandag!
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Voor uw agenda

15-06
19-06
23-06
08-07
09-07
14-07
17-07
20-07 t/m 28-08

Theoretisch verkeersexamen VVN – groep 7
Kind-vrije-dag, alle kinderen vrij
Praktisch verkeersexamen VVN – groep 8
Rapport mee
Afscheidsavond leerlingen groep 8
Afscheid Het Veldhuis leerlingen groep 8
Laatste schooldag, kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Zomervakantie

Volgende nieuwsbrief: 25 juni 2020
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