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Het Veldhuis parallel in ontwikkeling
De eerste 2 weken van het schooljaar hebben de kinderen gewerkt in hun eigen klas met hun eigen
basisleerkracht(en). In elke klas wordt er veel aandacht besteed aan de groepsvorming voor een
prettig en veilig pedagogisch klimaat. We werken in de hele school aan de Gouden weken en we
merken dat er een fijne sfeer heerst in de school.
Vanaf deze week maken de leerlingen voor het eerst kennis met werken in circuitvorm. We doen dit
met kleine stapjes zodat de kinderen rustig kunnen wennen aan deze manier van werken. Alle
groepen starten met een circuit binnen de eigen parallelgroepen. De kinderen krijgen een aantal
middagen per week een vak aangeboden door een andere leerkracht van de parallelgroep of door
hun eigen leerkracht.
Hieronder zullen wij aangeven welke vakgebieden in
circuitvorm worden aangeboden per parallelgroep de komende
periode:
Groepen 1-2: dans, Engels, muziek
Groepen 3: muziek/drama, tekenen/handvaardigheid, Engels,
verkeer
Juf Patricia geeft Engels
aan groep 3
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Groepen 4: natuur, muziek, verkeer en creatief
Groepen 5: muziek/drama, verkeer, aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur/techniek
Groepen 6: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek
Groepen 7: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek
Groepen 8: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek
Vraag gerust eens aan uw kind of hij/zij al kennis heeft
gemaakt met deze manier van werken. Uiteraard kunt u ook
even bij de leerkracht langslopen mocht u meer informatie
willen.

Juf Puck geeft verkeer
aan groep 5

Juf Els geeft muziekles
aan groep 3 in het
vaklokaal

Thema vriendschap
Aanstaande maandag zullen we starten met het thema vriendschap. Dit thema is ook het thema van
de Kinderboekenweek dat op 3 oktober van start zal gaan. Elke groep zal met inzet van muziek, dans,
drama of beeldende vorming aandacht geven aan dit thema en toewerken naar een afsluiting tijdens
de Veldfuif op 10 oktober.
Ook dit jaar zullen alle groepen ondersteuning krijgen van vakdocenten van
UCK (Utrechts Centrum voor de Kunsten). Dit schooljaar zullen de groepen 4
dans- of dramalessen krijgen aangeboden van een vakdocent van UCK. De
groepen ½ zullen als eerste thema drama krijgen aangeboden en de groepen 8
krijgen als eerste thema dans.

Kind-vrije-middag
Maandag 24 september staat er een kind-vrije-middag gepland. Dit betekent dat de kinderen deze
dag om 12 uur vrij zijn. De leerkrachten geven deze middag verder vorm aan het onderwijs dat zij
aanbieden aan uw zoon/dochter.
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Goude weken: regel 4 ‘Wij spreken elkaar respectvol aan’
De 4e week van “DE GOUDEN WEKEN” is aangebroken. In de klassen is al volop aandacht besteed
aan het duidelijk maken van de klassenregels en het realiseren van een positieve groepsvorming.
Schoolbreed stonden de afgelopen periode 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).
Daar komt deze week de volgende afspraak bij:

Wij spreken elkaar respectvol
aan.
Dit houdt in dat wij een prettige manier hebben van elkaar aanspreken en dat wij letten op de
toon waarop wij dingen bespreekbaar maken. Dit geldt voor iedereen. In de klassen letten
leerlingen bijvoorbeeld op hoe zij elkaar aanspreken en hoe zij op elkaar reageren. Wij als
leerkrachten letten er eveneens op hoe wij met elkaar en met de kinderen communiceren.
De afgelopen week viel weer op dat de verschillende leerlingen uit de verschillende klassen
bewust met de schoolafspraken bezig zijn en hier ook goed op aan te spreken zijn als dit toch
nodig mocht zijn. Hopelijk zien wij dit ook de komende week terug in de school!
Zou u ook deze keer weer de nieuwe afspraak thuis met uw kind willen bespreken?
Zo kan iedereen binnen Het Veldhuis op een prettige en respectvolle manier met elkaar
samenwerken!
Groep 6b is al druk bezig met het samenwerken!
Door middel van coöperatieve opdrachten
maken ze samen de afspraken in de klas.
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Een foto trucje bij BSO Feestkasteel!
Deze week hebben we ons laten inspireren door fotograaf Jan van Holleben uit Duitsland. Hij maakt
inspirerende fotosessies met kinderen waarbij allerlei scenes worden uitgebeeld op de vloer. Wij
hebben eigen ‘composities’ bedacht, getekend en het vervolgens proberen na te bootsen.
We zijn super trots op ons resultaat!

Foto 1: Het ontwerp

Foto 2: Eindresultaat

Groetjes,
KMN Kind & Co

Informatieavond
Eind september vinden de informatieavonden plaats op Het Veldhuis. Het programma volgt in de
volgende nieuwsbrief, echter we willen u wel alvast de tijden van deze avonden doorgeven, zodat u
hier reken mee kunt houden in uw agenda.
Informatieavond groep 1 t/m 4: dinsdag 25 september van 19:30u tot 20:30u
Informatieavond groep 5 t/m 8: donderdag 27 september van 19:00u tot 20:00u
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Voor uw agenda
17 sept
18 sept
20 sept
21 sept
24 sept
25 sept
26 sept
27 sept
01 okt
03 okt
08 okt
10 okt
11 okt
12 okt
15 okt
18 okt
20-28 okt

Inloopspreekuur
Prinsjesdag
Startgesprekken middag en avond HALT-les groep 8
Info-ochtend nieuwe ouders 09.00 uur
Inloopspreekuur. Kind-vrije-middag vanaf 12.00 uur
MR vergadering/ informatieavond groep 1 t/m 4
Kinderpostzegel verkoop leerlingen groep 8
Informatieavond groep 5 t/m 8
Inloopspreekuur
Start kinderboekenweek
Inloopspreekuur
Veldfuif
Studiedag team; kinderen hele dag vrij
Einde kinderboekenweek
Inloopspreekuur
Informatieavond POVO groep 7 en 8
Herfstvakantie

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