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Inspectiebezoek
Beste ouders en/of verzorgers,
Zoals u weet is afgelopen maandag de onderwijsinspectie op school geweest voor het periodiek vier
jaarlijks kwaliteitsonderzoek. Het kwaliteitsonderzoek heeft zich op vijf thema's gericht:

Zicht op ontwikkeling

Didactisch handelen

Veiligheid

Kwaliteitszorg

Kwaliteitscultuur
Wat de inspectie vooral heeft geconstateerd is dat er de laatste jaren veel is veranderd. Er is meer
rust en overzicht gekomen en de kwaliteit van het onderwijs is sterk verbeterd. De verbeteringen
vinden planmatig en structureel plaats.
Terugkijkend op wat er is verbeterd, heeft de inspectie vertrouwen in de toekomst van Het
Veldhuis. De inspectie oordeelt onvoldoende of voldoende. Gezien de ontwikkelingen heeft de
inspectie geoordeeld: Voldoende.
Dit oordeel is gebaseerd op gesprekken met kinderen, ouders, teamleden, de directie, intern
begeleiders, teamleiders, het bezoeken van lessen en het bekijken van documenten met
schoolbeleid.
Er zijn zeker nog verbeteringen nodig. Dat ziet de inspectie en dat ziet de school ook. De inspectie
heeft de school een groot compliment gegeven omdat er veel zelfinzicht is in wat nog nodig is op
onze school. Daardoor worden de juiste acties ondernomen om tot betere resultaten te komen.
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Onze verbeteracties gaan door. Het Veldhuis wil een goede basis leggen in het leren en de sociale
ontwikkeling van uw kind. Zodat ieder kind klaar is voor de toekomst. Als we blijven samenwerken,
goed en transparant communiceren én oog hebben voor elkaar en onze ( school-) omgeving wordt
het telkens beter.
Als u meer wilt weten over het inspectiebezoek, laat het graag weten. Wij zullen er dan voor zorgen.
Monique Rijnsburger
Directeur Het Veldhuis

Rondleiding
Dat de kinderen op Het Veldhuis veelzijdig zijn, dat bewezen Evie (6b, juf
Annemarie) & Femke (6c, meester Mitchell).
Afgelopen maandag mochten zij de inspecteurs een rondleiding door onze school
geven. En dat deden ze super goed! Ze legden uit wat er allemaal te zien was op
school (bouwhoek, thema’s op prikborden) en waar we de ‘speciale’ lokalen voor
hebben (Engels, muziek, drama, gym). Ze legden de inspecteurs heel goed uit wat
de rol van de IB-ers is en de administratie: die plakt pleisters! De meiden liepen als
ware gidsen door de school en hebben een mooi visitekaartje afgegeven.
Evie & Femke, bedankt! We zijn enorm trots op jullie.

Inloopspreekuur
Vanaf de zomervakantie tot aan de kerst heeft er elke maandag van 08:30 uur tot 10:00
uur een inloopspreekuur plaatsgevonden. We hebben gemerkt dat er niet wekelijks
behoefte is aan dit spreekuur, vandaar dat we dit vanaf het nieuwe jaar anders gaan
organiseren. Vanaf het nieuwe jaar (7 januari a.s.) organiseren we elke 1e van de maand
een loopspreekuur van 08:30 uur tot 10:00 uur. Mocht het nodig zijn, dan kunt u altijd tussentijds
een afspraak met het betreffende MT-lid maken bij de administratie.

Kerstdiner
Donderdag 20 december is het dan zover. Het kerstdiner voor alle leerlingen van Het Veldhuis!
De kinderen mogen in hun mooiste kerstkleding 's avonds genieten van alle lekkere dingen die ze
samen met hun ouders/verzorgers hebben gemaakt. Het kerstdiner wordt begeleid door de
groepsouders en/of hulpouders en is van 17:00 uur tot 18:15 uur.
Voor u als ouder organiseert de OV een borrel, om met elkaar het jaar gezellig af te sluiten. Onder
het genot van een muziekje en een drankje kunt u wachten tot het kerstdiner van uw kind(eren) is
afgelopen.
Het ophalen van de kinderen
Voor de groepen 1-2-3: Ouders komen via de hoofdingang binnen en halen hun kind bij de
klas op. Ze verlaten de school via de hoofdingang. De groepen 1-2-3 zorgen er met elkaar voor dat de
gangen zo veel mogelijk leeg zijn, zodat de deuren helemaal open kunnen en er een goede
doorstroom kan zijn.
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Alle groepen 4-5: lopen van boven via de trap (hoofdingang) (rechts aanhouden) naar beneden en
verlaten de school via de hoofdingang. Ook hier mogen de ouders hun kind in de klas op komen
halen. Bespreek in de klassen het rechts aanhouden bij het naar boven gaan en naar beneden gaan.
Voor de groepen 6-7-8: De kinderen van de groepen 6 lopen de trap af (rechts aanhouden) en gaan
via de ingang bij de bovenbouw naar buiten. De groepen 7-8 laten ook hun kinderen via de ingang bij
de bovenbouw de school verlaten. Ouders mogen hun kinderen ook op komen halen in de klassen.
Bespreek duidelijk met de kinderen het nut van het rechts aanhouden met naar boven lopen en naar
beneden gaan.

Inzamelingsacties Het Veldhuis
Zoals elk jaar in de kerstperiode, willen we ook dit jaar aandacht schenken aan de verschillende
goede doelen die er zijn. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat kinderen leren dat er
mensen zijn die het minder goed hebben dan wij en dat het belangrijk is om naar elkaar om te kijken.
We willen de kinderen er bewust van maken dat samen delen belangrijk is. Dit komt heel mooi
overeen met de kerstgedachte. Voor dit jaar hebben we 3 goede doelen gevonden die we een
steuntje in de rug willen geven.
Voor de groepen 1-2-3 is dat dit jaar Stichting Babyspullen
Hun doel is om alle kinderen in Nederland een goede start te geven met behulp
van een baby-start-pakket. Deze pakketten zijn bedoeld voor baby’s van wie de
ouders de basisvoorzieningen voor baby’s zelf niet kunnen betalen. We zamelen
daarom baby-spullen in, waar baby-start-pakketten van gemaakt worden. Te
denken valt bijvoorbeeld aan kleding/rompertjes maat 50/56, rompertjes in maat
74/80, nieuwe drinkflesjes, verzorgingsproducten, dekens, hoeslakens, kruiken, billendoekjes,
hydrofiele luiers, moltondoeken, slabbetjes, spuugdoekjes en babydekens. Voor meer informatie:
www.stichingbabyspullen.nl.
Met de groepen 4-5-6 willen we graag de Speelgoedbank De Meern steunen
Zij zamelen heel en compleet speelgoed in om dit door te geven
aan kinderen in onze eigen regio waarvoor het krijgen van een
verjaardagscadeau of cadeautje op 5 december geen
vanzelfsprekendheid is. Spullen waar ze kinderen erg blij mee kunnen maken zijn onder anderen:
Lego, ballen, klei, topmodel-boeken, knutselspullen, Donald Duck-pockets, nagellak, bakspullen,
poppen en poppenspulletjes, keukenspulletjes, Uno, Skipbo, SET, waveboards. Voor meer informatie:
www.speelgoedbankdemeern.nl.
De groepen 7-8 zullen de Stichting Op Gelijke Voet steunen
Dit is een organisatie die in Congo kinderen helpt met alle
vormen van problemen aan hun voeten. 2 keer per jaar gaat er
een medisch team naar Congo om daar in 3 weken tijd zoveel
mogelijk kinderen orthopedisch te helpen. Voor de operaties die uitgevoerd
worden en de protheses die deze kinderen soms nodig hebben zamelen we geld in. De volledige
opbrengst hiervan komt ten goede aan de kinderen, Stichting op gelijke Voet laat vrijwilligers hun
eigen reis en verblijf bekostigen. Voor meer informatie: www.sogv.nl.

3

Foute kersttruiendag
Morgen, vrijdag 14 december, is de landelijke foute kersttruiendag.
Trekken jullie ook je foute kersttrui aan naar school? Wij zijn benieuwd naar alle
creaties en kunnen niet wachten!

Vrijwillige ouderbijdrage
Begin november hebben wij een oproep gedaan voor de vrijwillige
ouderbijdrage voor het schooljaar 2018/2019. Hierbij nogmaals een oproep
hiervoor.
De oudervereniging (OV) organiseert ieder schooljaar een leuk aantal
activiteiten in en om de school voor uw kind(eren). Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, paasviering, de
koningsspelen etc... Om deze dagen een succes te laten worden, kunnen wij uw bijdrage goed
gebruiken! Het betreft een vrijwillige bijdrage van € 22,00 per kind voor het schooljaar 2018/2019.
Dit kunt u vóór 15 januari a.s. overmaken naar NL58 RABO 0341 4580 23 t.n.v. Oudervereniging Het
Veldhuis onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind en de klas.
Bij voorbaat bedankt voor uw bijdrage!
Oudervereniging Het Veldhuis

Verlanglichtjes

Vier kleine kaasjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij, het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Nu meteen, kaarsje één
Vier kleine kaasjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij, het kerstfeest dichterbij.
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Goed idee, kaarsje twee
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo kom voor jou en mij, het kerstfeest dichterbij.
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Kijk, ik zie, kaarsje drie
.
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Privacyverklaring
Vorige week heeft u een formulier van ons ontvangen waarop u kunt
aangeven of u wel/geen toestemming geeft aan Het Veldhuis voor het
plaatsen van foto’s en/of filmpjes op diverse kanalen die wij als school
gebruiken. Inmiddels hebben wij al veel ingevulde en ondertekende
exemplaren ontvangen, maar helaas nog lang niet van iedereen.
Wilt u deze, indien nog niet gedaan, alsnog ingevuld en voor akkoord ondertekend op de
administratie inleveren? Bedankt.

Prietpraat!
Wat komen er gedurende een dag toch veel grappige uitspraken van kinderen langs!
Dat is echt enorm genieten voor de pedagogisch medewerkers op BSO Feestkasteel. Vandaag
moesten we erg lachen om de volgende gebeurtenis:
We speelden een spel buiten met een groene pittenzak.
Vervolgens viel onze pittenzak in een grote plas. De pittenzak was doorweekt.
Eén van de juffen vroeg aan een kind of hij straks de pittenzak bij de kachel neer
wilde neerleggen. Want ja zo’n natte pittenzak kan natuurlijk niet op deze manier
onze sportkast in.
Zie hiernaast waar wij onze pittenzak aantroffen!

Voor uw agenda
17 dec
20 dec
21 dec
22 dec t/m 06 jan
07 jan
18 jan

Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Kerstviering en -diner
Kind-vrije-middag; kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Kerstvakantie
Inloopspreekuur 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
Veldhuis
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