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Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:






‘Op weg naar ….’de Veldfuif
Koningsspelen 2019
Even voorstellen …
Mmmm dit ruikt naar appeltaart! door BSO Feestkasteel
Voor uw agenda
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‘Op weg naar ……’ de Veldfuif, u komt toch ook?
Op 6 februari a.s. wordt het Kunst en Cultuurthema
‘Op weg naar ……’ afgesloten met een veldfuif.
Alle leerlingen presenteren deze ochtend aan elkaar waar zij
mee bezig zijn geweest.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn, dus zet woensdag 6 februari vast in uw
agenda!
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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Koningsspelen 2019
De kinderen van Het Veldhuis hebben in 2018 genoten van de
sportdag / Koningsspelen op de voetbalvelden van PVCV. Ook in 2019
willen we graag mee doen met de Koningsspelen! Een paar leden van
de oudervereniging en een aantal leerkrachten zijn op de achtergrond
al bezig met de organisatie hiervan. Hiervoor hebben we uw hulp hard
nodig!
Voor de oudere kinderen op Het Veldhuis willen we dit jaar graag
sport clinics aanbieden. Denk hierbij aan een voetbalclinic of
hockeyclinic. Maar ook voor minder bekende sporten of activiteiten is het leuk om clinic te geven.
Denk hierbij aan aikido, bootcamp, skeeleren, frisbee of wat u maar kunt verzinnen. Een mooie
manier voor de kinderen om met een sport en/of activiteit kennis te maken.
Beoefent u een sport, bent u coach of geeft u les in een sport of activiteit? Meldt u zich dan aan.
Wilt u op 12 april a.s. een dagdeel een clinic, aan een groep kinderen willen geven? U zou er de
kinderen en ons enorm blij mee maken. Aanmelden of vragen kunt u mailen aan
oudervereniging@hetveldhuis.nl.

Even voorstellen …..
Mijn naam is Manon Baas. Ik ben 16 jaar en ik woon in De Meern. Vanaf
februari kom ik elke maandag en dinsdag stagelopen in groep 6B en blijf
tot aan de zomervakantie op Het Veldhuis.
Op dit moment volg ik de opleiding onderwijsassistent en wil later verder
leren om juf te worden. Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan
gerust aan mij. Ik ben te vinden in groep 6B en hoop op een gezellige en
leerzame tijd!
Groetjes,
Manon
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Mmm dit ruikt naar appeltaart!
Op de BSO vinden we het een leuke uitdaging om te kijken hoe we
onze bak- en kookactiviteiten nog leuker én gezonder kunnen
maken. Een goed voorbeeld hiervan zijn de bananenbrood cupcakes
die we laatst gemaakt hebben. Zonder toegevoegde suikers!
Met de kinderen voegen we stap voor stap alle ingrediënten toe. Bij
elke stap ruiken, kijken en proeven we goed. Op die manier weten
de kinderen dat ze alles lekker vinden wat in de muffin zit: kaneel,
appel, banaan, rozijntjes en ga zo maar door. Dan is de stap om straks de muffins te proeven minder
groot.
En…. wat waren ze lekker!!
Bovenstaand voorbeeld strookt met het voedingsbeleid van KMN Kind & Co. Als organisatie hebben
we als doel om een positieve bijdrage te leveren aan een gezonde ontwikkeltijd én leefstijl van
kinderen. Over lekkere extra's en traktaties zegt ons voedingsbeleid het volgende:
'Voor jonge kinderen is een traktatie al snel een hele maaltijd. In ons beleid zien wij de traktatie als
een tussendoortje. Daarom is het belangrijk dat de traktatie niet te groot is en niet teveel calorieën,
vetten, suikers en zout bevat. Dat wil niet zeggen dat een snoepje op z’n tijd niet mag, het gaat in alle
gevallen om de verhouding: “Alles met mate!”
Groetjes,
KMN K& CO
Team BSO Feestkasteel

Voor uw agenda
18 jan
25 jan
04 feb
06 feb
07 feb
11 feb
13 feb
19 feb
22 feb
23 feb t/m 03 mrt

Informatieochtend nieuwe ouders (09:00 - 10:30 uur)
Kind-vrije-dag
Inloopspreekuur ouders van 08:30 uur tot 10:00 uur
Veldfuif ‘Op weg naar …… ‘
Rapport mee
Studiedag expeditie 09:00 - 16:00 uur
Tussengesprek groep 1 t/m 7
Adviesgesprekken groep 8
Tussengesprek groep 1 t/m 7
Adviesgesprekken groep 8
Carnavalsviering tot 12:00 uur. Kinderen zijn vanaf 12:00 uur vrij
Krokusvakantie

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