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Het Veldhuis parallel in ontwikkeling
De eerste periode van het schooljaar zit er bijna op. De
afgelopen weken hebben alle groepen meerdere middagen
per week kennis gemaakt met het werken in circuitvorm.
Tijdens de informatieavond of per mail bent u geïnformeerd
over hoe dit vorm is gegeven voor uw kind(eren).
De leerkrachten evalueren met elkaar in hun professionele
leergroep hoe zij de afgelopen periode ervaren hebben en
hoe zij de inrichting van het circuit na de herfstvakantie gaan
voortzetten. We horen veel enthousiaste reacties van
kinderen. We willen graag een aantal ervaringen met u delen.
Kalilu uit groep 8B: “Ik vind het leuk. De lessen van natuur waren beter dan hoe we deze vorig jaar
kregen. We hebben andere dingen gedaan zoals een MindMap maken.”
Charlie uit groep 8B: “Ik vind het fijn dat we alvast kunnen wennen aan het systeem van de
middelbare school waar we ook les gaan krijgen van verschillende leerkrachten.”
Chris uit groep 8B: “Ik vind het leuk om te leren wat andere juffen en meesters doen. Onze meester
kan dat dan ook weer in de klas toepassen. Hierdoor doen we andere dingen.”
Isabella uit groep 8B: “Ik vind het erg leuk en hoop dat we bij meer vakken op deze manier les
gaan krijgen. Bijvoorbeeld de creatieve vakken.”
Atilla uit groep 3A: “Ik vind het circuit heel leuk, vooral toen we in de hoeken mochten werken.”
Merle uit groep 3A: “Ik vind Engels het leukste. We hebben geleerd over eten en deden een heel
grappig liedje over popcorn met broccoli.”
Jaleesa uit groep 3A: “Juf Els kan heel goed muziek geven. Ik vond het het allerleukste toen we in de
muziekzaal met instrumenten klokken gingen nadoen en het liedje zingen.”
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Engels nog meer centraal op Het Veldhuis!
Zoals u weet is Engels een speerpunt van Het Veldhuis en bieden wij vanaf groep 1 Engels aan. Wij
willen de Engelse taal nog meer centraal stellen en zullen daarom elke woensdag de kinderen
begroeten en gedag zeggen in het Engels. Stap voor stap zullen wij dit uitbreiden door ook tijdens het
10-uurtje in het Engels voor te lezen en de kinderen korte opdrachten, zoals een energizer of jassen
en tassen pakken, in het Engels te geven.

Bij beide ingangen van de school zal een 'English corner' gerealiseerd worden. Hier zullen flashcards,
foto's, geschreven teksten en tekeningen van kinderen rondom de thema's en onderwerpen komen
te hangen.

Schoolfoto’s
Een aantal weken geleden zijn al onze groepen op de foto gegaan. Vandaag ontvangt u
per mail een inlogkaart van ons. Met de gegevens op de inlogkaart kunt u de klassenfoto
van uw kind openen en bestellen.

Parochie Licht van Christus
Komend jaar zullen vanuit de parochie Licht van Christus weer een aantal feestelijke diensten
geïnitieerd worden. Denk hierbij aan:
 24 december kerstspellen en kinderkerstkoor in Vleuten en De Meern;
 voorbereiding en viering van de 1e H. Communie;
 voorbereiding en viering van het Vormsel.
Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar de bijlagen onder aan deze nieuwsbrief.

Even voorstellen: de MR
De MR is een inspraakorgaan tussen school, ouders en schoolbestuur. De MR is onderverdeeld in een
personeelsgeleding, bestaande uit vier leerkrachten en een oudergeleding bestaande uit vier ouders.

De oudergeleding in de medezeggenschapsraad:
(van links naar rechts)
Dimitri Gilissen, Iris Wagt, Esther Steeman en Niels Klein.
Hieronder stellen zij zich voor.
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Ik ben Dimitri Gilissen, voorzitter van de MR en vader van een dochter in groep 2 en een zoon in
groep 5. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam op het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Den
Haag. Daarnaast ben ik lid van de Utrechtse gemeenteraad. De Medezeggenschapsraad is er voor
ouders en leerkrachten. We houden graag onze oren en ogen open voor alle zaken die spelen op
school. Via de komende nieuwsbrieven willen we alle ouders op de hoogte houden van de
activiteiten van de MR. Heb je vragen of opmerkingen hoe zaken gaan op school: aarzel dan niet en
bel, mail of stuur een Whatsappje.
Hallo, mijn naam is Iris Wagt en zit in de oudergeleding van de MR. Ik ben getrouwd met Arjan Elijzen
en samen zijn wij de ouders van 2 zoons, Thijs en Daan. Thijs is dit jaar gestart op het Amadeus
Lyceum en Daan zit in groep 7 van het Veldhuis. Daarnaast werk ik als stafadviseur van de Raad van
Bestuur in het UMC Utrecht. Een erg leuke baan waarin ik mij vooral bezighoud met zowel de
operationele als strategische keuzes op het gebied van huisvesting en vastgoed van alle functies
binnen het UMC Utrecht. Ik ben begin vorig jaar in de MR gegaan omdat ik op deze manier mijn
steentje bij kan dragen vanuit de rol als ouder en tevens goed op de hoogte ben van de zaken die
spelen binnen de school en in deze rol ook mee kan denken en adviseren over de keuzes die gemaakt
worden. Ik sta regelmatig op het schoolplein om Daan op te halen dus als je iets hebt waarvan je wilt
dat we dat meenemen in de MR, spreek me dan aan!
Hoi allemaal, ik ben Esther Steeman en ik zit in de oudergeleding van de MR. Ben moeder van Stijn
uit groep 6A. Dit is alweer mijn 4e schooljaar in de MR en doe dit nog steeds met veel plezier. Ik wil
graag mijn bijdrage leveren aan een plezierige, veilige & professionele school. Doordeweeks ben ik
Regiomanager bij Perry Sport. Ook mij kunnen jullie elke ochtend vinden op school en je mag me
altijd aanschieten als je vragen of opmerkingen die de school aangaan. Let me know.
Beste ouders, ik ben Niels Klein, lid van de oudergeleding. Getrouwd, vader van 2 kinderen in groep 3
en 5. Ook ik ben vorig jaar toegetreden tot de MR. Mijn doel is een constructieve bijdrage te leveren
aan de MR. Niet alleen werken aan het heden maar ook iets neerzetten dat lang meegaat. Een
gezonde en actieve MR is mijns inziens waardevol en betaalt zich uit naar ouders, kinderen
leerkrachten. Het nieuwe schooljaar zijn we in ieder geval goed begonnen. Doordeweeks ben ik
werkzaam als projectvoorbereider binnen de aannemerij. In de wintermaanden nog extra actief in de
wintersportbranche. Ook voor mij geldt heeft u vragen, bel, mail, app gerust. Niks is te gek.

Robots!
We mochten onze eigen super robot ontwerpen!
Eerst maakten we een schets van onze droomrobot. Pas
daarna ging de kast open met heel veel divers materiaal.
Onze robots werden vervolgens ook heel verschillend. De ene
robot was super lenig en deed de split, terwijl een andere juist
super gevoelige voelsprieten had met superkrachten.

Groetjes, KMN Kind & Co
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Voor uw agenda
`
18 okt
22 t/m 28 okt
29 okt
31 okt
05 nov
07 t/m 09 nov
14 nov
15 nov
16 nov
21 nov
22 nov
26 nov
28 nov

Informatieavond POVO groep 7 en 8 (19:00 - 20:00 uur)
Herfstvakantie
Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Hoofdluiscontrole
Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Kamp groep 8
Informatieochtend nieuwe ouders (09:00 - 10:30 uur)
Ouderavond
Ouderkijkochtend
Studiedag team; kinderen hele dag vrij
Ouderkijkochtend
Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Veldfuif

Wij wensen u alvast een heel fijne herfstvakantie!
Team Het Veldhuis
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BIJLAGE 1
Uitnodiging Eerste Heilige Communie 2019
Beste ouders/verzorgers,
De parochie ‘Licht van Christus’ nodigt u en uw kinderen uit om deel te
nemen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De Eerste
Heilige Communie is een belangrijke stap in de geloofsopvoeding van een
kind. Wat is kenmerkend voor een jongetje of meisje rond de 7-8 jaar oud?
Ze worden nieuwsgieriger en leergieriger. Hun voorstellingsvermogen
wordt rijker en ruimer. Ze krijgen ook iets meer bewustzijn van hun eigen
gedachten en vragen. Deze jaren werden vroeger wel eens de jaren van het
verstand genoemd.

Leermethode – ‘Blijf dit doen’
Alle kinderen die dit jaar in groep 4 zitten, of 7-8 jaar oud zijn, worden uitgenodigd om mee te doen
met de voorbereiding op de Eerste H. Communie. Er kan worden aangesloten bij de voorbereiding in
Vleuten of in De Meern.
In ongeveer 10 bijeenkomsten, activiteiten en vieringen, worden de kinderen voorbereid op dit mooie
en feestelijke Sacrament. Er wordt gebruik gemaakt van de kleurrijke en creatieve methode ‘Blijf dit
doen’.
Enkele belangrijke data
De voorbereiding begint met een informatieavond op 9 januari in De Meern om 20:00 uur in De
Schalm (Oranjelaan 10), of op 10 januari in Vleuten om 20:00 uur in Kerkestein (Pastoor Ohllaan 34a).
U kunt zelf kiezen in welke kerk uw zoon of dochter de Eerste H. Communie zal ontvangen.
De Eerste H Communieviering in de Mariakerk te De Meern zal plaatsvinden op zondag 19 mei. De
viering in de Willibrordkerk te Vleuten zal plaatsvinden op zondag 26 mei. Naar gelang het aantal
communicanten zullen per locatie 1 of 2 vieringen plaatsvinden.
Bij aanmelding ontvangt u een uitgebreid datumschema.
Voor vragen of aanmelding kunt u een mail sturen naar: 1ecommunie@lichtvanchristus.nl

Met vriendelijke groet,
Pastoraal werker Yuri Saris
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BIJLAGE 2
Uitnodiging Vormsel 2019
Beste ouders/verzorgers,
Middels deze brief nodigt de parochie ‘Licht van Christus’ u en uw kinderen uit om deel te nemen aan
de voorbereiding op het Vormsel.
De voorbereiding op het Vormsel vindt plaats op een bijzonder
moment in het leven van tieners: ze gaan de grote stap maken naar
de middelbare school en hun volwassenheid ontluikt. In zes
bijeenkomsten, op donderdagavond van 19:00-20:30 uur in
Kerkestein te Vleuten (Pastoor Ohllaan 34a), gaan we samen
nadenken en praten over thema’s als volwassen worden, relaties en
vriendschappen, talenten ontwikkelen en levenskeuzes.
We ontdekken hoe Gods Heilige Geest ons hierbij helpt. Daarnaast
zal er ook een bijzondere boeteviering plaatsvinden, ontmoeten wij
de vormheer, en nemen we deel aan ‘Spirit!’, de vormelingendag
van het bisdom. In totaal zijn er 10 voorbereidingsmomenten.
Wij vinden het belangrijk om in de voorbereiding de deelnemende tieners aan te spreken op hun eigen
ideeën en geloof. In die zin betekent deelname niet dat zij automatisch ook het H. Vormsel moeten
ontvangen: er is ruimte om dit persoonlijk te onderzoeken en alle vragen te stellen die opkomen. Er
wordt hierbij gebruik gemaakt van de kleurrijke en creatieve methode ‘In Vuur en Vlam’.
Enkele belangrijke data
Op donderdag 17 januari vindt om 19:30 uur in Kerkestein een informatieavond plaats voor ouders en
tieners samen.
-

De bijeenkomsten beginnen op donderdag 7 februari.
De Vormselviering zal plaatsvinden op zondag 2 juni in de Mariakerk te De Meern om 9:30
uur.

Bij aanmelding ontvangt u een uitgebreid datumschema.
Voor vragen of aanmelding kunt u een mail sturen naar vormsel@lichtvanchristus.nl
Met vriendelijke groet,
Pastoraal werker Yuri Saris
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BIJLAGE 3
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