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Week van Respect
Volgende week maandag starten we met de Week Van Respect.
Een landelijke actie waarbij er op verschillende plekken in
Nederland aandacht wordt besteed aan Respect.
Dit jaar is het thema: ‘Respectzone’.
In 2017 zijn er al ruim 500 respectzones gestart. Een Respectzone
is een omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en op staat voor
elkaar. Gedurende de Week van Respect zullen wij op Het Veldhuis
juist daarom stil staan bij wat wij belangrijk vinden: dat iedereen
zich thuis, veilig en geaccepteerd voelt. De respectzone zal
geïntroduceerd worden en gedurende de week zullen er lessen,
gesprekken en activiteiten worden georganiseerd rondom de
Week van Respect.
Vanaf deze week zullen de kinderen dus bewust zijn van de respectzone die geldt op Het Veldhuis.
Wij zouden het leuk vinden als u als ouder ook meedoet met de Week van Respect. Door te vragen
wat u kind heeft gedaan, geleerd en heeft ervaren gedurende deze week zouden er eveneens aan de
keukentafel mooie gesprekken kunnen plaatsvinden over respect!
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Vooraankondiging ouderavond
Op donderdag 15 november a.s. organiseren wij weer een
ouderavond. Tijdens deze avond willen wij u nader kennis laten
maken met de speerpunten van Het Veldhuis en nemen wij u
middels het geven van workshops mee in hoe wij dit implementeren
in onze cultuur en lesprogramma. In de loop van volgende week
ontvangt u per mail de uitnodiging hiervoor. Wij hopen u op deze
avond te mogen verwelkomen.

Enquête leerlingen
Het monitoren van de veiligheid op onze school levert voor Het Veldhuis
waardevolle informatie op. Deze informatie kunnen wij o.a. gebruiken
voor verbetering van ons onderwijs en dienstverlening. Onze leerlingen
kunnen middels deze enquête heel goed hun mening geven over de
veiligheid op school en wat zij daar van vinden. De komende weken zal
deze enquête worden afgenomen bij alle leerlingen uit groep 6,7 en 8.
Zodra de resultaten bekend zijn, zullen wij u hierover berichten en
aangeven waar u deze kunt terugvinden.

Vrijwillige ouderbijdrage
De oudervereniging (OV) organiseert ieder schooljaar een leuk aantal
activiteiten in en om de school voor uw kind(eren) .
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval,
paasviering, de koningsspelen etc.. Om deze dagen een succes te laten worden,
kunnen wij uw bijdrage goed gebruiken! Het betreft een vrijwillige bijdrage van
€ 22,00 per kind voor het schooljaar 2018/2019. Dit kunt u vóór 1 december a.s.
overmaken naar NL58 RABO 0341 4580 23 t.n.v. Oudervereniging Het Veldhuis
onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind en de klas.
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest. Dit belooft weer een
gezellige dag te gaan worden. Wij hebben er zin in!
Oudervereniging Het Veldhuis

Tussengesprekken
In de jaarplanning heeft u kunnen zien dat er in de maand november
tussengesprekken zullen plaatsvinden. Tijdens deze gespreksronde
spreken wij niet alle ouders. Wanneer hier aanleiding toe is, ontvangt u
een persoonlijke uitnodiging van de leerkracht om de voortgang van uw
zoon of dochter te bespreken. Mocht u zelf behoefte hebben aan een
gesprek maar ontvangt u geen uitnodiging, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht.
Graag vernemen wij daarbij dan ook de aanleiding voor de aanvraag van het gesprek.
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Teamuitbreiding
Deze week hebben wij ons team uitgebreid met de volgende collega’s:

Djemilah Richards-Sutton is deze week gestart als vakdocent
Gym en werkt op dinsdag en donderdag.

Mariëlle van der Sluijs is als leerkracht gestart en staat op
maandag, dinsdag en woensdag voor groep 4a.

Jessica Teeuwen start als onderwijsassistent voor groep 1-2-3
en is werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag
In de nieuwsbrief van volgende week zullen zij zich persoonlijk aan u voorstellen.

Herfst, herfst wat heb je te koop?
Heel veel blaadjes, eikeltjes, kastanjes, hazelnoten, madeliefjes en
ook nog rozen. Wie houdt er niet van? We hebben deze vakantie
meerdere keren een heerlijke wandeling gemaakt. Op de foto zie
je kunstwerkjes die de kinderen van BSO Feestkasteel gemaakt
hebben in de natuur. Expres hebben we ze laten liggen zodat
andere mensen er ook nog van kunnen genieten.
Groetjes ,
KMN Kind & Co
Team BSO Feestkasteel

Voor uw agenda
`
05 nov
06 t/m 12 nov
07 t/m 09 nov
14 nov
15 nov
16 nov
21 nov
22 nov
26 nov
28 nov

Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Week van Respect
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 een alvast een heel fijn weekend!
Team Het Veldhuis
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