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Communicatie thermometer
Op diverse fronten werkt Het Veldhuis aan kwaliteitsverbetering.
Eén van de aandachtspunten is de communicatie vanuit school naar ouders.
Het afgelopen schooljaar zijn er een aantal acties ingezet, namelijk het:
 verstrekken van meer informatie in de nieuwbrief;
 houden van een ouderspreekuur, vanaf september tot kerst iedere maandag en
vanaf de kerstvakantie iedere eerste maandag van de maand;
 samenstellen van een klankbordgroep: ouders van de school samen met de directie
van de school.
De ouders van de klankbordgroep zijn in gesprek geweest met PR Factor,
een communicatiebureau die onderzoeken inzet om de kwaliteit van communicatie te onderzoeken.
We hebben gezocht naar een laagdrempelig onderzoek en zij hebben een schoolrapport gemaakt.
Deze ‘communicatie-thermometer’ krijgt het oudste kind vandaag mee naar huis.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit rapport in te vullen en uiterlijk op donderdag 25 april a.s. weer
met uw kind mee naar school te geven en in te leveren bij de administratie.
Wij willen graag van u horen wat uw bevindingen zijn!
We streven ernaar dat 100% van de ouders het rapport invult, zodat het beeld dat ontstaat ook echt
betrouwbaar is. Uw reacties worden verwerkt en de opbrengst zullen wij met u delen. Tevens zullen
wij aandacht geven aan het advies wat uit het rapport komt.
Bij voorbaat bedankt voor de moeite!
Team Het Veldhuis
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Prijs winactie NEMO ingelost
In januari van dit jaar won Kavita uit groep 4B voor haar klas een schoolreis
naar Nemo door deel te nemen aan de Facebook-winactie van BASF.
Gisteren was het dan eindelijk zo ver!
Met de bus vertrok groep 4B naar het NEMO Science Museum in
Amsterdam. Hieronder treft u het verslag aan dat door een paar leerlingen
is geschreven.
Linda K.: Toen wij bij Nemo aankwamen kregen we eerst uitleg en een bandje om
onze pols. Bij Nemo kon je heel veel proefjes doen; scheikunde en kettingreactie.
Super leuk en leerzaam, en toen was het al tijd.
Neal: We gingen een hele grote ronde cirkel met driehoekjes allemaal in de cirkel
doen, het waren 856 stukjes. En we gingen een dam maken met rubberen
blokken. Ook gingen we met schuim en bellen spelen. Het was super leuk!
Neda: Ik vond het heel leuk bij Nemo. Je kon hele
leuke proefjes doen met bellen en met eten dat
was heel leuk. Ook kon je met robotarmen spelen. In de bus was het
ook heel leuk.
Hidde: Het was heel leuk bij Nemo. Het was leerzaam en ikzelf vond het
hartstikke leuk. Er was een puzzel van 8562 stukjes. Je kon een dam
bouwen met rubberen blokken, het water rook heel
erg naar gloor. We kregen een leuke les over luchtdruk en over magneten.
Sarah Milou: We gingen met de klas in de bus. Er waren heel veel dingen
te doen. Er waren dingen met zeep. Het was heel erg leuk.
Stan: Toen we aankwamen moesten we op een bank zitten en werd er
uitgelegd. De proefjes met luchtdruk van de meneer vond ik het leukst. En
we deden heel veel spelletjes. We gingen verstoppen in de bus toen we
aankwamen.

Paasviering
Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie eis is een paasei!
Pasen, leuk! Maar wat hebben eieren eigenlijk met Pasen te maken?
Er is sprake van paaseieren in de christelijke traditie: bij de invoering van
de vasten verbood de kerk om eieren te eten tussen Aswoensdag en Pasen.
Deze eieren werden dan pas met Pasen opgegeten, waarbij de oudste eieren
gebruikt werden om te versieren.
Donderdag 18 april a.s. vieren we op Het Veldhuis Pasen. We starten de ochtend om 08:30 uur met
een paasontbijt, dat door de oudervereniging wordt georganiseerd. Daarna vindt er een paasviering
plaats waarin o.a. het paasverhaal en het aansteken van de kaars centraal staan. Elke groep geeft
hiernaast nog een eigen invulling aan het paasfeest. Wat een paaspret zal het deze dag worden.
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Cito eindtoets
Op dinsdag 16 april a.s. en woensdag 17 april a.s. gaan de leerlingen van
groep 8 de Cito Eindtoets maken.
De laatste weken hebben in het teken gestaan van oefenen en het geven
van vertrouwen om de toets ontspannen te maken en te benadrukken
dat er niets afhangt van deze toets. Het geeft allen een weergave waar
een kind op dit moment staat.
Elke achtste groeper in Nederland maakt deze toets. Het schooladvies is leidend als het gaat om de
plaatsing van een kind op een middelbare school . Naast het schooladvies telt ook de zogenaamde
Eindtoets mee. Als een kind de Eindtoets beter maakt dan op basis van het schooladvies werd
verwacht, dan kan de school besluiten om het schooladvies naar boven aan te passen. Het is
overigens niet zo dat het schooladvies wordt aangepast als een kind minder goed scoort op de
Eindtoets dan verwacht. Het schooladvies is immers gebaseerd op algehele prestaties van de leerling
en is niet enkel gebaseerd op deze eindtoets.
Het team van Het Veldhuis wenst alle leerlingen van groep 8
veel succes, rust en wijsheid
tijdens het maken van de Cito Eindtoets.

De Koningsspelen; de puntjes op de i
Morgen is het dan eindelijk zo ver: de Koningsspelen!
Het belooft een mooie dag te worden waar zon wordt afgewisseld
met wolken. Perfect weer voor een sportieve ochtend.
Hierbij nog wat weetjes op een rij:
 De Koningsspelen vinden dit jaar plaats op de sportvelden van UVV, Parkzichtlaan 201 in Utrecht.
 De kinderen worden uiterlijk om 08:25 uur verwacht, zodat we om 08:30 uur kunnen starten met
de feestelijke opening.
 Het sportieve programma eindigt om 12:00 uur. U kunt uw kind(eren) om 12:00 uur bij de
sportvelden UVV komen halen.
 Het tienuurtje wordt verzorgd door de school.

Wij hebben er zin in!
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Voor uw agenda
12 apr
16 apr
17 apr
18 apr
19 apr
21 & 22 apr
23 apr
27 apr
27 apr t/m 05 mei
06 mei
17 mei

Koningsspelen / sportdag; kinderen vanaf 12:00 uur vrij
CITO-eindtoets groep 8
CITO-eindtoets groep 8
Paasviering
Goede vrijdag, alle kinderen vrij
Eerste en tweede paasdag
Studiedag exepditie, alle kinderen vrij
Koningsdag
Meivakantie
Inloopspreekuur ouders MT; 08:30-10:00 uur
Informatieochtend nieuwe ouders, 09:00-10:30 uur

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