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Speelgoedochtend bij de kleutergroepen
Een aantal jaren geleden hebben we op Het Veldhuis
‘speelgoedochtend’ in het leven ge roepen bij de groepen 1/ 2. Iedere
laatste schooldag voor een vakantie mocht er van thuis 1 stuk speelgoed
meegenomen worden om daar op school mee te spelen.
Doel hiervan is:
● dat het helder is voor de kinderen dat ze alleen dan speelgoed van thuis mee naar school nemen.
● het bevorderen van samen spelen, samen delen.
Inmiddels zijn we weer wat jaren verder en hebben we met elkaar geëvalueerd of de doelen nog
passen bij onze visie op kleuteronderwijs en of het nog passend is bij de nieuwe inrichting van ons
onderwijs. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de eerder genoemde doelen geen meerwaarde
meer hebben voor ons onderwijs bij de groepen 1/ 2.
● De kinderen kunnen voldoende van thuis meenemen gericht op de thema’s waar we over
werken. Daarnaast krijgen ze ook dagelijks de gelegenheid om iets van thuis mee te nemen voor
de letter die in de groep centraal staat.
● Het bevorderen van samen spelen, samen delen doen we elke dag, maar dan gericht op
onderwijs en met het gebruik van ontwikkelingsmateriaal van school.
Bovenstaande conclusie heeft ons doen besluiten om de speelgoedochtenden voor de kleuters niet
meer in de jaarplanning op te nemen.
Wij vertrouwen erop dat u hierbij voldoende bent geïnformeerd.
Leerkrachten groepen ½
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Even voorstellen ….
Mijn naam is Diede Zwanenberg en ik ben 34 jaar oud. Ik woon met mijn man
en twee kinderen (5 en 7 jaar) in Vleuterweide. Ik werk met veel plezier in het
onderwijs en zie het als een leuke uitdaging om samen met de kinderen een
goede sfeer te creëren, zodat elk kind zich fijn voelt en er goed gewerkt kan
worden. Tot de kerstvakantie doe ik invalwerk in een groep 6 en heb veel zin
om daarna op Het Veldhuis in groep 4 aan de slag te gaan. Als u het fijn vindt
om met mij over uw kind te praten en om verder kennis te maken, dan kunnen
we hier in januari een afspraak voor maken. Alvast een heel fijne kerstvakantie
gewenst en tot in januari! Afgelopen maandag heb ik al kennis gemaakt met de
kinderen en meegekeken in de klas. Daarnaast heb ik deze week een
overdracht gehad met juf Mariëlle, zodat ikj na de kerstvakantie goed kan
starten.

Leerkrachtbezetting per 1 januari 2019
Het nieuwe jaar starten we met een paar wijzigingen in de bezetting voor de
groepen. De ouders van de leerlingen in de groepen waarin een verandering gaat
plaatsvinden, zijn hiervan op de hoogte gebracht. Bij deze nieuwsbrief treft u de
leerkrachtbezetting per 1 januari 2019 aan.

Pedagogisch klimaat
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het Pedagogisch klimaat op Het Veldhuis. Van de Gouden
Weken, De week van Respect naar het thema: ‘Hoe gaan we om met conflicten’. De kikkerkaart is
geïntroduceerd en we merken een prettige sfeer in de school en in de klassen. Fantastisch hoe de
samenwerking met de ouders hieraan heeft bijgedragen.
Na de kerstvakantie starten we met het thema: ‘Omgaan met elkaar’.
De nadruk zal gelegd worden op het zelfbeeld, sociale weerbaarheid,
complimenten geven en hoe we ons in kunnen leven in een ander. Allemaal
prachtige vaardigheden die we de komende tijd met de leerlingen bespreken.
Doordat de kinderen leren wat hun zelfvertrouwen geeft en hoe uniek
iedereen is, kunnen we elkaar helpen om nog beter in ons vel te zitten.
Iedereen mag er zijn!
Wij zouden het fijn vinden als de ouderbetrokkenheid zo hoog blijft, om ook in 2019 het Pedagogisch
Klimaat centraal te blijven stellen in onze school.
Erkend leerbedrijf
Binnen Het Veldhuis vinden we het belangrijk om studenten een praktijkplaats te
bieden. Er zijn diverse studenten die bij ons op school hun stage lopen om het
geleerde in de praktijk te kunnen brengen onder begeleiding van onze leerkrachten.
Wij hebben afgelopen week opnieuw de erkenning ontvangen voor onze school als
leerbedrijf. Wellicht heeft u het nieuwe bordje al bij de ingang van de school zien
hangen. We zijn trots dat een aantal studenten hun stageperiode afronden voor de kerstvakantie en
dat wij in februari nieuwe studenten mogen verwelkomen bij ons op school.
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Engelse dag op Het Veldhuis!
We zijn na de herfstvakantie gestart met onze Engelse dag op woensdag.
We zien dat steeds meer leerlingen en ouders enthousiast ‘Good morning’
zeggen. In januari komt daar iets bij.
Wij gaan met de kinderen in de klas aan het volgende thema werken:
The day, date and months.

Sterren in de nacht
Die flonkerende lichtjes
vertellen een verhaal
Wat staat er in de sterren?
Wat belooft dat allemaal?
Vrede op aarde?
Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim
dat de hemel hen vertelt.
Want kijk,
daar aan de hemel
tussen al die sterren in,
staat opeens een heel bijzondere,
waard om te bewonderen
Wijst die op een nieuw begin?
De wijzen uit het oosten
zien meer dan licht alleen.
Ze komen in beweging
maar waar brengt dat licht hen heen?
Vrede op aarde?
Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim
dat de hemel hem vertelt.
Want kijk daar aan de hemel
gaat de ene ster hen voor.
En de wijzen trekken in de nacht
Aangewakkerd, onverwacht
Ook voor ons een lichtend spoor
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Kerstviering
Wat hebben we vandaag weer genoten van de kerstviering met alle leerlingen. Alle groepen hadden
een belangrijke bijdrage aan deze viering. Zo mochten de groepen 1/2 de waxinelichtjes aansteken.
Hoe leuk en spannend voor de kinderen. Het aansteken van de adventskaars was de taak van
leerlingen uit de groepen 3. Een aantal leerlingen uit de groepen 4 en 5 droegen het gedichtje
‘Kaarsjes’ aan iedereen op. En groep 7a verzorgde de uitvoering van het kerstspel. De muzikale
omlijsting van de viering werd verzorgd door een echt kerstkoor bestaande uit de leerlingen van
groep 7 en 8. Wat een mooie kerstgedachte om met alle kinderen van Het Veldhuis op deze manier
kerst te vieren. Wacht ons vanavond nog het kerstdiner! Wij hebben er zin in.
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Verlanglichtjes

Vier kleine kaasjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij, het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Nu meteen, kaarsje één
Vier kleine kaasjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij, het kerstfeest dichterbij.
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Goed idee, kaarsje twee
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo kom voor jou en mij, het kerstfeest dichterbij.
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Kijk, ik zie, kaarsje drie
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij, het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Veel plezier, kaarsje vier

Het ultieme kerstgevoel
Afgelopen maandag hebben de kinderen uit de groepen 8 en een aantal kinderen uit groep 7a, een
kerstmarkt georganiseerd voor het goede doel ‘Op gelijke voet’. Er werden hele lekkere dingen
verkocht en het was een groot succes! Hieronder wat foto’s voor een impressie:
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Het team van Veldhuis wenst u een

VRO

LIJK

KERST

FEEST
EN EEN
GELUKKIG

2019
Inrichting van BSO Feestkasteel
Afgelopen weken hebben we met onze eigen Kind & Co stylist gekeken hoe we BSO Feestkasteel nog
leuker en praktischer kunnen inrichten. Belangrijk was het voor de pedagogisch medewerkers om
vooraf geluiden en behoeftes van kinderen op te vangen. Een van de wensen van de kinderen was
een rustige hoek om te spelen of te 'chillen' en een eigen hang plek voor de 7+ kinderen.
Wij zijn erg tevreden met het resultaat. We hebben het idee dat we nu onze BSO
ruimte optimaler benutten en meer knusse hoekjes hebben gecreëerd. Wat vind
jij ervan?
Groetjes en hele fijne feestdagen gewenst!
Team BSO Feestkasteel
KMN Kind & Co
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Voor uw agenda
20 dec
21 dec
22 dec t/m 06 jan
07 jan
18 jan
25 jan

Kerstviering en -diner
Kind-vrije-middag; kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Kerstvakantie
Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Informatieochtend nieuwe ouders (09:00 - 10:30 uur)
Kind-vrije-dag

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019!
Team Het Veldhuis
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