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Veldfuif 2: U komt toch ook?!
Op woensdag 28 november a.s. staat al weer de volgende Veldfuif op het programma.
Deze staat in het teken van het kunst/cultuurthema 'IN HET BOS'.
Alle groepen zijn de afgelopen periode rond dit thema bezig geweest met Dans, Drama,
Muziek of Beeldend. De groepen 3 hebben zich dit keer bezig gehouden met ‘Dans’ en
zijn daarbij begeleidt door UCK. De groepen 7 hebben ook begeleiding gekregen van
UCK en hebben zich in dit thema verdiept met ‘Drama’.
Bent u, net zoals de kinderen en de leerkrachten, ook zo nieuwsgierig wat de
kinderen elkaar gaan presenteren? Dan bent u van harte uitgenodigd op de
Veldfuif. Hieronder vindt u het schema met ronde en tijd van de groep van uw
kind.
Graag tot 28 november!
Verdeling groepen:
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Einde

08.45 uur - 09.30 uur
09.45 uur - 10.30 uur
10.45 uur - 11.30 uur

1/2a, 3a, 4b, 5c, 6c, 7c, 8c
1/2b, 3b, 5a, 6a, 7a, 8a
1/2c, 4a, 5b, 6b, 7b, 8b
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♫ Oh kom er eens kijken ….♪
Morgen wordt de school weer versierd en kan de voorpret beginnen.
"De inpakpieten" hebben op vrijdagochtend 23 november op school een grote
klus te klaren. Er hebben zich al een aantal ouders aangemeld om hierbij te
helpen, maar extra handen zijn zeker nog welkom!
We verzamelen ons onder aan de trap bij de ingang bovenbouw, direct om
08.30 uur. Heeft u kleine kinderen die nog niet naar school gaan? Geen
probleem, die kunt u gewoon meenemen wanneer u ons komt helpen.
Het is wel aan u zelf om in te schatten of dit handig is bij de inpakactiviteit. Bent u in de gelegenheid
ons op deze datum te helpen? Laat het ons weten via oudervereniging@hetveldhuis.nl.

♪Hij komt, hij komt, die lieve goede sint …. ♫
Zaterdag 17 november a.s. is het dan eindelijk zover: De Sint komt met al
zijn Pieten aan in Nederland. Op Het Veldhuis wordt hier natuurlijk ook
aandacht aan besteed. Zo hebben alle kleutergroepen op dinsdagochtend
gezamenlijk het Sinterklaasjournaal gekeken.
Op woensdag 5 december a.s. zal op onze school het Sinterklaasfeest gevierd
worden. De werkgroep is al volop bezig met de invulling van het programma voor
deze dag. Meer informatie over het hoe en wat op deze dag, volgt zodra het de
invulling van de dag rond is.

Kinderpostzegelactie
Eind september en begin oktober hebben de leerlingen uit groep 7 en 8 hun
steentje bijgedragen om ervoor te zorgen dat kinderen die het minder goed
hebben, het beter krijgen! En dit hebben ze niet zomaar gedaan. Ze hebben
maar liefst een bijdrage geleverd van € 14.654,00!! Wij zijn er trots op dat
‘onze’ kinderen zich zo goed voor dit goede doel hebben ingezet.
Dit is een groot compliment waard!

BedrijfsHulpVerlener
Het Veldhuis is weer een aantal opgeleide BHV-ers rijker. Gisteren vond de jaarlijkse BHV-training op
onze school plaats. Samen met een team van collega’s van De Krullevaar, werden de toekomstige
BHV-ers getraind. Niet alleen werd er aandacht geschonken aan het blussen van een brand,
ontruiming en reanimatie. Maar ook het behandelen van alledaagse verwondingen en ongevallen
kwamen aan bod. Natuurlijk gaan we er niet vanuit, maar als er zich
een calamiteit voordoet, dan staan onze BHV-ers paraat.

2

Kikkerkaart
In de nieuwsbrief van vorige week hebben wij u geïnformeerd over het thema die
de komende periode centraal staat, namelijk ‘Omgaan met conflicten’. Met behulp
van de kikkerkaart leren wij de kinderen hoe zij problemen goed kunnen oplossen.
Onder aan de nieuwsbrief treft u de kikkerkaart aan, zodat u ook thuis met de
kinderen verder kan gaan met dit thema.

Figuurzagen!
Vandaag hebben we de figuurzagen er weer bij gepakt en stond vooral
in het teken van oefenen. Er komt namelijk best wat bij kijken. We
hebben geleerd hoe je een klein zaagje in de zaag zet en verschillende
trucjes gom zo goed mogelijk te zagen. Bijvoorbeeld snel van boven
naar beneden bewegen maar vooral niet te duwen. Eigenlijk moet je
heel geduldig zagen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan!
Er zijn best wat zaagjes gesneuveld ;). Maar dat geeft niks, daar leren we van! Volgende week gaan
we een spel maken van hout!
KMN Kind & Co
Team BSO Feestkasteel

Voor uw agenda
15 nov
16 nov
20 nov
21 nov
22 nov
26 nov
28 nov
03 dec
05 dec
07 dec
10 dec
17 dec
20 dec
21 dec

Ouderavond
Ouderkijkochtend
Ouderkijkochtend
Studiedag team; kinderen hele dag vrij
Ouderkijkochtend
Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Veldfuif
Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Sinterklaas
Studiedag; kinderen hele dag vrij
Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Kerstviering en –diner
Kind-vrije-middag; kinderen vanaf 12:00 uur vrij

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