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We zijn al weer tien dagen in het nieuwe jaar... WELKOM 2019!
Het team van Het Veldhuis wenst u de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.
Veel gezondheid en plezier toegewenst!
Wij zijn met elkaar alweer een paar dagen aan de slag. In de vorige nieuwsbrief heeft u de aanpassing
in groepsbezetting kunnen lezen. Het hele team doet zijn uiterste best om het beste onderwijs voor
uw kind(eren) vorm te geven. Daar hebben wij u ook voor nodig.
Mocht u vragen hebben of graag meer willen weten over de vorderingen van uw zoon(s)/dochter(s),
dan nodigen wij u uit om met de leerkracht van uw kind(eren) in gesprek te gaan.
Daarnaast kunt u ook altijd contact zoeken met de intern begeleider en/ of een MT-lid. Iedere eerste
maandag van de maand heeft het MT een open inloopspreekuur. U bent dan van harte welkom van
8.30 uur tot 10.00 uur.
We gaan er met elkaar een mooi jaar van maken!
.
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Engelse dag op Het Veldhuis!
We zijn na de herfstvakantie gestart met onze Engelse dag op woensdag.
We horen dat steeds meer leerlingen en ouders bij de start van de dag
enthousiast ‘Good morning’ zeggen. In januari gaan we de Engelse taal
thematisch uitbreiden. Wij gaan met de kinderen in de klas aan het
volgende thema werken:

The day, date and months.

Nieuw thema kunst- en cultuurcircuit
Aan het begin van dit nieuwe jaar staat er ook weer een nieuw thema rond
Kunst en Cultuur op het programma. Vanaf 14 januari gaan alle groepen weer aan
de slag met één van de domeinen die bij ons Kunst en Cultuuronderwijs horen;
Beeldend, Muziek, Dans of Drama. Het thema dat hierbij centraal staat is:
‘OP WEG NAAR….’. Een heerlijk breed thema waarbij de fantasie van de kinderen
enorm wordt geprikkeld.
In de wandelgangen hoorde ik dat er al een groep begonnen is met een Braziliaanse dans. Zij zijn ‘Op
weg naar...Brazilië’! Ook nu zullen er weer groepen zijn die ondersteuning krijgen vanuit het Utrechts
Centrum voor de Kunsten(UCK). Natuurlijk sluiten we dit Kunst en Cultuur thema weer af met een
Veldfuif. Hierbij presenteren alle kinderen aan elkaar waar ze mee bezig zijn geweest.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, dus zet woensdag 6 februari vast in uw
agenda.
Verdeling van de groepen bij de Veldfuif van 6 februari 2019
Ronde 1
08.45 uur – 09.30 uur
1/2c, 4b, 5a, 6b, 7a, 8a

Ronde 2

09.45 uur – 10.30 uur

1/2a, 3a, 4a, 5b, 6c, 7b

Ronde 3

10.45 uur – 11.30 uur

1/2b, 3b, 5c, 6a, 7c, 8b

Einde
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Inzamelingsactie Stichting babyspullen
Wat hebben alle (ouders van de) leerlingen uit de groepen 1-2-3 hun best
gedaan voor de inzamelingsactie eind vorig jaar en wat zijn wij daar trots
op. Van de contactpersoon van Stichting babyspullen kregen wij het
volgende berichtje dat wij graag met u willen delen:
“Wauw! Wat een succes was de inzamelingsactie voor Stichting
babyspullen. Heel veel mooie donaties hebben we mogen ontvangen.
Namens alle (aanstaande) ouders: ontzettend bedankt! U helpt kinderen
aan een goede start!
Mocht u in de toekomst nog spullen willen doneren dan kan dat. Op
www.stichtingbabyspullen.nl kunt u kijken naar het inzamelpunt bij u in
de buurt. Vriendelijk groeten, Nynke

Voor uw agenda
18 jan
25 jan
04 feb
06 feb
07 feb
13 feb
22 feb
23 feb t/m 03 mrt

Informatieochtend nieuwe ouders (09:00 - 10:30 uur)
Kind-vrije-dag
Inloopspreekuur ouders van 08:30 uur tot 10:00 uur
Veldfuif
Rapport mee
Tussengesprek groep 1 t/m 7
Adviesgesprekken groep 8
Carnavalsviering tot 12:00 uur. Kinderen zijn vanaf 12:00 uur vrij
Krokusvakantie

Wij wensen u een alvast een heel fijn weekend!
Team Het Veldhuis
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