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Praktisch Verkeersexamen
Op vrijdag 24 mei a.s. is het voor de leerlingen uit groep 8 van
Het Veldhuis zover. Zij nemen dan deel aan het VVN praktisch
Verkeersexamen.
Voor de start worden de fietsen van de kinderen
gecontroleerd. Deze moet wel veilig zijn om aan het verkeer te
mogen deelnemen.
Tijdens het examen staan vrijwilligers langs de route die, aan de hand van een controlelijst,
beoordelen of de leerlingen goed handelen.
Tijdens het VVN Praktisch Verkeersexamen toetsen we of de leerlingen uit groep 8 de theorie goed
kunnen toepassen in het echte verkeer. De leerlingen doen hun verkeerservaring op met een aantal
vaste routes (naar school en vriendjes. Ze zijn vaak nog niet zo ervaren en fysiek nog niet in staat om,
in een geheel nieuwe omgeving, de theorie toe te passen. De route van het VVN praktisch
Verkeersexamen gaat daarom door de eigen woonomgeving van de kinderen.
Wij wensen alle leerlingen van groep 8 veel succes!
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Ramadan
Iedereen hoort over de ramadan
Maar wat is de ‘ramadan’ eigenlijk.
De ramadan is een speciale maand van de islamitische kalender, en
wel de negende, waarop tussen zonsopgang en zonsondergang
gevast wordt.
Dit houdt in dat er van zonsopgang tot zonsondergang niets gegeten of gedronken wordt. Bijna alle
godsdiensten hebben dagen of periodes dat je moet vasten. Soms helemaal, soms gedeeltelijk. In de
Islam is elke moslim verplicht om te vasten tijdens de maand Ramadan. De bedoeling die erachter zit,
is dat je door te vasten jezelf zuivert. Je raakt letterlijk de slechte stoffen uit je lichaam kwijt. En
daardoor houd je ook grote schoonmaak in de dingen waar je mee bezig bent in je leven. Je kunt
opnieuw nadenken over wat belangrijk is en daar meer aandacht aan besteden. Wie vast, hoeft
minder bezig te zijn met eten en heeft dus meer tijd voor gebed en voor God. Niet alle moslims
hoeven te vasten. Uitzonderingen zijn kinderen, bejaarden, zieken, reizigers en zwangere vrouwen of
vrouwen die borstvoeding geven.
Het vasten is een van de vijf zuilen van de islam en is dus voorgeschreven in de Koran. Het vasten
wordt ook geziens als vorm van zuivering van de ziele en gehoorzaamheid aan Allah. Tijdens de
ramadan leren mensen zelfdiscipline. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en
hongerige mensen op de wereld. Het herinnert hen hoe iet is om arm en hongerig te zijn.
De ramadan begint bij het zien van de maan op de avond voor de eerste dag van de maand. Dit jaar is
de ramadan op zondag 5 mei jl. gestart en duurt t/m dinsdag 4 juni a.s..
Bron: deislamvoorkinderen.blogspot.com

Veldfuif ‘De Jungle’
Staat de datum al in uw agenda?
Woensdag 29 mei sluiten we het laatste Kunst en Cultuurcircuit
af met een presentatie van alle groepen tijdens de Veldfuif.
Hieronder kunt u in het schema zien wanneer de groep van uw
kind de Veldfuif heeft. Wij vinden het waardevol voor de
kinderen als u hierbij aanwezig kunt zijn en we hopen dan ook
veel ouders te ontmoeten op woensdag 29 mei.

Ronde 1

08.45 uur – 09.30 uur

1/2c, 4b, 5a, 6b, 7a, 8a

Ronde 2

09.45 uur – 10.30 uur

1/2a, 3a, 4a, 5b, 6c, 7b, 8c

Ronde 3

10.45 uur – 11.30 uur

1/2b, 3b, 5c, 6a, 7c, 8b

Einde
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De lente met groep 1/2a
De leerlingen van Het Veldhuis kunnen eindelijke weer genieten van het heerlijke
zonnetje, die zich eindelijk weer eens een keertje laat zien.
Zo ook de kinderen uit groep 1/2a met juf Nancy.
Niets is leuker dan buitenspelen met een lentezonnetje erbij.

Voor uw agenda
17 mei
24 mei
29 mei
30 & 31 mei
03 juni
10 t/m 14 juni
19 juni
21 juni
24 juni
25 t/m 28 juni
1 juli
4 juli
9 t/m 11 juli
11 juli
16 juli
19 juli
22 juli t/m 30 aug
2 sept

Informatieochtend nieuwe ouders, 09:00-10:30 uur
Praktijkexamen VVN – groepen 8
Veldfuif
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Inloopspreekuur ouders MT; 08:30-10:00 uur
Pinkstervakantie
Informatieochtend nieuwe ouders, 09:00-10:30 uur
Zomerfeest / Meester- en juffendag
Kind-vrije-dag, alle kinderen vrij
Avond4daagse
Inloopspreekuur ouders MT; 08:30-10:30 uur
Rapport mee
Musical groep 8
Kennismaking nieuwe groep
Afscheid groep 8 (11:00 uur)
Laatste schooldag, vanaf 12:00 uur alle kinderen vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag

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