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Kinderboekenweek ‘Vriendschap: kom erbij!’
Het is woensdagochtend 3 oktober, kwart over acht. Meesters en juffen
zijn aan het touwtje springen, een ander groepje is een bal aan het
overgooien. Verbaasd kijkende kinderogen vragen zich af wat er aan de
hand is… Opeens klinkt er muziek. Twee juffen lopen verlegen en alleen
naar voren; zouden ze mee mogen doen? Gelukkig worden ze even later
opgemerkt en hun ‘klasgenoten’ roepen: ‘Kom erbij!’
De afgelopen week is er op verschillende manieren aandacht besteed aan de Kinderboekenweek en
het thema ‘Vriendschap: kom erbij!’. Groepsgesprekken in de klas, maar ook lessen en extra leestijd.
Het zichtbare resultaat werd getoond op de Veldfuif van 10 oktober. Geschilderde kunstwerken, een
toneelstukje over konijnen en buurman Beer tot ingestudeerde dansacts zorgden voor een
spetterende tentoonstelling. Goed gedaan allemaal!
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Gouden weken: Borging
De 8e week van “DE GOUDEN WEKEN” is aangebroken. Schoolbreed stonden de afgelopen periodes
de volgende afspraken centraal:
Week 1: Wij begroeten elkaar en kijken elkaar daarbij aan (respect).
Week 2: Wij lopen rustig in de school (veiligheid).
Week 3: Wij gaan netjes om met materiaal (respect en verantwoordelijkheid).
Week 4: Wij spreken elkaar respectvol aan (respect).
Week 5: Ik ken de regels en ik houd mij er aan (veiligheid).
Week 6: Wij zorgen goed voor elkaar (respect).
Week 7: Wij werken met iedereen samen en helpen elkaar (samenwerken).
In de eerste 7 weken hebben wij hard gewerkt aan de
Gouden Weken. Wij merken in de school een prettige
sfeer en dat is waar we met z’n allen aan gewerkt
hebben. Het is dan ook belangrijk dat wij dit behouden
in de school. Door met de leerlingen te praten over de
afgelopen weken en de Gouden Weken in zijn geheel te
bespreken, zullen we voor borging zorgen. De regels en
afspraken van de Gouden weken zullen dan ook niet verdwijnen, maar als basis fungeren voor de rest
van het schooljaar.
Wat goed om van kinderen terug te horen dat u thuis aandacht heeft besteed aan de Gouden
Weken. Dat heeft zeker bijgedragen aan de fijne sfeer op school.

Hoofdluiscontrole
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die het heerlijk vinden om te leven op warme en
behaarde plekjes op het hoofd. Ze kunnen zich snel verspreiden. Hoofdluis
verspreidt zich dan ook door van het ene hoofd naar het andere te lopen. Ze
kunnen niet springen of vliegen. Iedereen kan hoofdluis krijgen, zowel kinderen
als volwassenen. Omdat kinderen tijdens het spelen en knuffelen vaak met hun
hoofd bij elkaar zitten, lopen zij de meeste kans op besmetting.
Hoofdluis is erg besmettelijk en verspreidt zich snel. Daarom is het belangrijk om hoofdluis snel nadat
het is ontdekt te behandelen! Na de herfstvakantie zal er dan ook weer een luizencontrole
plaatsvinden in alle groepen. Onder leiding van het ‘kriebelteam’ zal een groep van ouders de
kinderen uit alle groepen gaan controleren.
Afbeelding
Neten in verschillende stadia. Links gevuld, uitkomend, tot rechts leeg. De kleur van
de neten verandert: van donkerder bij gevuld tot doorzichtiger bij leeg, en
afhankelijk van de weerkaatsende haarkleur.
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Kunst en Cultuur
Gisteren heeft u tijdens de Veldfuif kunnen genieten van de presentaties die de kinderen hebben
gegeven rond ons eerste kunst en cultuur thema 'VRIENDSCHAP'. Bij de groepen 1/2 stond het
onderdeel drama centraal en hierbij zijn zij ondersteund door UCK. Ook de groepen 8 hebben
ondersteuning gekregen van UCK. Zij hebben zich bezig gehouden met dans.

De kleuters speelden een verhaal uit een prentenboek na.

Groep 8 maakte samen met UCK een dans videoclip.

Vanaf 5 november starten we met het tweede thema dat schoolbreed centraal staat tijdens de
cultuur circuits: 'IN HET BOS'. Dan zullen de groepen 3 bij dans en de groepen 7 bij drama
ondersteuning krijgen van UCK. Woensdag 28 november sluiten we dit thema weer af met een
Veldfuif, dus zet deze datum vast in uw agenda.

Waarom willen we, passend bij de nieuwe organisatie van ons onderwijs, schoolbreed veel aandacht
aan kunst- en cultuureducatie besteden?
● Kunst en cultuureducatie levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de
creativiteit van kinderen.
● Kunst en cultuureducatie verrijkt kinderen in hun kijk op de wereld.
● Kunst en cultuureducatie inspireert om anders te durven denken.
● Kunst en cultuureducatie stimuleert hun eigen creativiteit.
Bovenstaande punten leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van goed burgerschap!
Klankbordgroep ouders
Tijdens de informatieavonden 2 weken geleden is er, naast de presentatie van ons onderwijs en de
bezoeken van ouders bij de leraren in de groep, een vraag uitgegaan naar alle ouders toe, namelijk
Het Veldhuis ziet graag een klankbordgroep van ouders ingericht. Naar aanleiding van deze oproep
hebben twee enthousiaste ouders zich hiervoor aangemeld. Maar is nog ruimte!
Wat vindt u als partners van de school belangrijk?
Heeft u interesse om mee te denken over het
reilen en zeilen binnen Het Veldhuis?
Meldt u zich dan aan via info@hetveldhuis.nl.
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Reminder informatieavond VO
Op donderdag 18 oktober a.s. organiseren wij voor alle ouders van
kinderen uit groep 7 en 8 een informatieavond VO. Deze avond start om
19:00 uur en eindigt om ca. 20:00 uur.
Tijdens deze avond informeren wij u o.a. over wat het voortgezet
onderwijs precies inhoudt, wat de verschillen zijn tussen de diverse
onderwijstypes, welke scholen er in de omgeving zijn en wat de criteria zijn
om op een bepaald type onderwijs toegelaten te worden.
U bent van harte welkom op deze informatieavond!

Studiedag
Het team van Het Veldhuis is tijdens de
studiedag aan de slag gegaan met
het ontwerpen van lessen.
Tijdens deze dag werden diverse tools
aangereikt voor het maken, plannen en geven
van (thematische) lessenreeksen.
Het werd een goede en leerzame dag!

Voor uw agenda
15 okt
18 okt
22 t/m 28 okt
29 okt
31 okt
05 nov
07 t/m 09 nov
14 nov
15 nov
16 nov
21 nov
22 nov

Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Informatieavond POVO groep 7 en 8 (19:00 - 20:00 uur)
Herfstvakantie
Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Hoofdluiscontrole
Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Kamp groep 8
Informatieochtend nieuwe ouders (09:00 - 10:30 uur)
Ouderavond
Ouderkijkochtend
Studiedag team; kinderen hele dag vrij
Ouderkijkochtend

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