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Uitzwaaien groep 8
En toen was het zover….
Afgelopen dinsdag hebben we met alle kinderen en het team van Het Veldhuis de leerlingen van
groep 8 uitgezwaaid! De basisschooltijd zit er op en ze gaan na de schoolvakantie hun loopbaan
vervolgen op het voortgezet onderwijs. Met een lach en ene traan vond het afscheid plaats:
wat hebben wij genoten van alle leerlingen de afgelopen jaren op Het Veldhuis! leerlingen:

Veel plezier, doe je best en heel veel succes op het voortzet onderwijs !
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Afscheid
Lieve kinderen en lieve ouders,
Deze week mijn laatste dagen als directeur bij Het Veldhuis. Dagen met een lach en een traan. Mooie
vooruitzichten voor mij maar afscheid nemen is ook met tranen over mijn wangen.
Gisteren een gezellig samenzijn met het team waar wij afscheid hebben genomen van teamleden die
vele jaren onderwijs hebben gegeven aan onze Veldhuis kinderen. Met trots zeg ik dat zij geweldige
carrière stappen gaan zetten. Daar ben ik blij om, je leeft tenslotte maar 1 x en vul het leven in met
waar je blij en vrolijk van wordt!
Ook ik ben gisteren in het zonnetje gezet door mijn collega's, ouders van de OV en door mijn
bestuurder Marjan van den Haak. Heel veel dank lieve mensen!
Vandaag, donderdag, heb ik afscheid genomen van de Veldhuiskinderen en ik heb GENOTEN van:
Lieve woorden van de kinderen
Mooie dansjes van de kinderen
Mooie liedjes met begeleiding van trommels
Mooie bloemen van de kinderen
Mooie zelfgemaakte kettingen, enkelbandjes, hoofdversieringen, ringen, een sjerp, ik was vandaag
echt een versiert feestvarken.
Mooie lieve woorden van ouders die zijn gekomen om gedag te zeggen
En als klap op de vuurpijl een geweldig mooi lief lied gezongen door alle kinderen en teamleden van
Het Veldhuis. Kippenvelmoment, het was hartverwarmend lieve kinderen en lieve collega's, DANK
JULLIE WEL!!!
Drie mooie jaren als directeur van de school waarin er veel moest gebeuren en wat hebben we
mooie stappen gezet. Ik kijk met trots terug en ik weet dat er een goed team staat die samen met de
nieuwe directeur de paden verder bewandeld. Samen en in verbinding blijven op weg naar nog meer
successen. De collega's die vertrekken, jullie veel geluk en succes bij je nieuwe uitdagende werkplek.
Dank u allen voor het vertrouwen en het geloven in de ingeslagen weg. Ook al was het voor iedereen
best eens spannend, ons Veldhuis met kinderen, team en ouders, we mogen trots zijn. Het was mij
een waar genoegen ruim drie jaar lang directeur van deze school te zijn. Elke dag heb ik met veel
plezier en gedrevenheid leiding geven aan Het Veldhuis met telkens in mijn hoofd, WE DOEN WAT
VOOR ONZE KINDEREN HET BESTE IS, GOED ONDERWIJS GEVEN!
Dank u wel en tot ziens, de wereld is klein wie weet zien wij elkaar nog weer eens!
Lieve groet, Monique Rijnsburger RDO
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Lezen in de zomervakantie!
De vakantie staat nu echt voor de deur en daar gaan we allemaal heel erg van
genieten. Even geen school en genieten van het hopelijk mooie weer.
Vaak ‘vergeet’ je dan ook lekker te blijven lezen. Zwemmen en buiten spelen is
natuurlijk ook heel belangrijk en leuk! Maar door minder te lezen groeit je
leesvaardigheid niet en kun je zelfs terugvallen in leesniveau. We noemen dit de
zomerleesdip.
Kinderen halen dan ineens niet meer het leesniveau wat ze voor de vakantie wel halen. Blijven lezen
is dus heel belangrijk maar hoe motiveer je kinderen om in de vakantie te lezen? Hieronder een
aantal tips:
 Kies een boek dat vooral leuk is om te lezen. Het maakt niet uit wat de kinderen lezen, elk
woordje is er 1. Dat mogen dus ook strips zijn, een recept, moppenboekje of een gedicht.
 Lezen kan overal. Pak je boek op en neem het overal mee naar toe. Bij het zwembad, in de auto,
op het strand maar ook in een klimrek in de speeltuin. Hoe gekker de plek hoe leuker. Google
eens op leesbingo dan vind je de leukste ideeën.
 Geef het goede voorbeeld! Zien lezen doet lezen. Als jij lekker aan het lezen bent pakt een kind
misschien ook wel een boek.
 Download de vakantiebieb app. Je kunt hier gratis boeken lezen. Ook als je geen lid bent van een
bibliotheek.
Kijk ook eens op de volgende sites:
 https://taalkanjer.nl/zomerchallenge-2019/ (tegen betaling maar heel leuk!)
 https://www.zwijsen.nl/in/zomerleesboekjes
 https://www.zwijsen.nl/zomerse-adventskalender-leesluikjes-schrijf-je-in

Opbrengst communicatiethermometer
U heeft van ons nog iets tegoed en dat gaan wij nu met u delen omdat de cijfers
en officiële stukken binnen zijn gekomen. De communicatiethermometer is door
vele ouders ingevuld en de gegevens zijn verwerkt in één document.
Dank dat u de tijd heeft genomen de enquête in te vullen. Na de zomervakantie
gaat de school verder vormgeven aan de opbrengst, want er zijn, naast dat we een
dikke 7 hebben gekregen over de totale opbrengst,
ook aandachtspunten die wij als team graag willen verbeteren om nog een hoger
cijfer te halen.
Het verbeteren van het communicatietraject is ingezet i.s.m. een bureau PR factor en de ouders van
de klankbordgroep. Wij willen met name de ‘Veldhuis ouders’ van de klankbordgroep bedanken voor
hun het inzet. Het is leerzaam en verbindend geweest om samen aan de slag te gaan en
onderwerpen aandacht te geven die m.b.t. de communicatie aandacht nodig hebben.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we de aandachtspunten vanuit het rapport volgend schooljaar
samen vormgeven en de communicatie aandachtspunten verbeteren. Bij deze nieuwsbrief ontvangt
u een uitgebreid schrijven n.a.v. de opbrengst en u ontvangt de cijfers van het rapport.
Wij zijn trots op het resultaat, dank u wel!
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Voor uw agenda
19 juli
22 juli t/m 30 aug
2 sept

Laatste schooldag, vanaf 12:00 uur alle kinderen vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag

Wij wensen u een alvast een hele fijne zomervakantie !
Team Het Veldhuis
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