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Gouden weken: herhaling regel 1 t/m 4
De 5e week van “DE GOUDEN WEKEN” is aangebroken. Schoolbreed stonden de afgelopen periode
de volgende afspraken centraal:
Week 1: Wij begroeten elkaar en kijken elkaar daarbij aan (respect).
Week 2: Wij lopen rustig in de school (veiligheid).
Week 3: Wij gaan netjes om met materiaal (respect en verantwoordelijkheid).
Week 4: Wij spreken elkaar respectvol aan (respect).
Deze week is de herhalingsweek:

Ik ken de regels
en ik houd mij er aan.
Neemt iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid en komen wij onze afspraken na?
Komende week zien wij dat in de school terug. En wij vragen u afspraken thuis te bespreken met uw
kind(eren). SAMEN zorgen wij voor een veilig en plezierig klimaat op Het Veldhuis.
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HALT
Sinds een aantal jaren maken we gebruik van het aanbod van de gemeente om HALT een aantal
lessen te laten verzorgen in groep 8. Deze lessen zijn bedoeld om kinderen inzicht te geven in de taak
van Stichting HALT (voorheen bureau HALT) en voorlichting te krijgen over het voorkomen van
jeugdcriminaliteit.
Vandaag hebben de leerlingen van groep 8 de eerste les gehad. Ze hebben
geleerd dat jongeren die in aanraking komen met de politie, vaak
doorgestuurd worden naar Stichting HALT. Hier krijgen jongeren een
alternatieve leerstraf, waarbij de nadruk ligt op preventie.
Ook hebben we het gehad over de invloed van een groep. 75% van de jeugdcriminaliteit wordt
gepleegd in groepsverband of onder invloed van groepsdruk. De leerlingen hebben ervaren wat
groepsinvloed is en ze hebben geoefend met vaardigheden om met negatieve groepsinvloed om te
gaan.
Eind november volgt nog een les over overlast rond de jaarwisseling.

Plusklas
Vanaf maandag 24 september a.s. gaat de plusklas weer van start. Wij zijn verheugd
u te melden dat juf Jannie Harmsen-Bosschaart de kinderen van de plusklas gaat
begeleiden. Juf Jannie is een nieuwe leerkracht op Het Veldhuis. Zij is deze week
gestart met de voorbereidingen van de lessen voor de plusklas en zij kijkt ernaar uit
om a.s. maandag met de kinderen aan het werk te gaan.
Wij wensen de kinderen en juf Jannie veel succes en plezier.

Informatieavond
Op dinsdag 25 september a.s. (groep 1 t/m 4) en donderdag 27 september a.s. (groep 5 t/m 8)
vinden de informatieavonden plaats. Dinsdagavond start de informatieavond om 19.30 uur en
donderdagavond om 19.00 uur. Beide avonden zullen we, in de ruimte van de BSO in het midden van
de school, gezamenlijk starten met een presentatie over de missie, visie en speerpunten van Het
Veldhuis. Hierna gaat u met de leerkracht van uw kind naar het klaslokaal waar groep specifieke
informatie gegeven wordt. De gehele avond zal ongeveer een uur duren. Een kwartier voor aanvang
is de schooldeur open en staat er koffie/thee voor u klaar. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten!

Dikke duim
Fijn dat bijna alle kinderen, voordat ze het schoolplein opkomen,
van de fiets afstappen! Laten we hier met zijn allen op blijven letten!
Een plein zonder fietsende kinderen is veiliger!
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Oproep voor hulp
De afgelopen weken hebben wij geïnventariseerd op welke gebieden wij als
team extra hulp kunnen gebruiken van u als ouders. Voor maandag
24 september a.s. zijn wij op zoek naar een paar (sterke) mensen, die ons
kunnen helpen bij het verplaatsen een aantal grote handvaardigheidstafels.
U kunt zich om 11:30 uur melden bij onze Wesley, onze conciërge, bij de
keuken op de begane grond (BSO-ruimte).

Je eerste dag op BSO Feestkasteel
……. is natuurlijk hartstikke spannend als vierjarige!
Nieuwe juffen (pedagogisch medewerkers), nieuwe speelkameraadjes en een nieuwe locatie.
Gelukkig is niet alles nieuw. De juf die je ophaalt bij je klas heb je al een keertje gezien. Na een high
five kun je trots je werkjes laten zien of vertellen over je dag. Samen met de andere kinderen lopen
we in een rijtje binnendoor naar de BSO. Wij zitten namelijk in hetzelfde pand als KBS Het Veldhuis
en BS De Krullevaar.
Bij de BSO wacht een andere juf ons op. We checken de aanwezigheid van alle kinderen en gaan dan
onze handen wassen, plassen en aan tafel! Je zit elke keer dat je op de BSO bent aan dezelfde tafel
met dezelfde kinderen en dezelfde juf. Zo kun je met een klein groepje fijn je dag door nemen met
crackers en drinken. Jouw juf aan tafel is meteen jouw mentor. Het eerste aanspreekpunt voor je
vader/moeder/verzorger. Na het eetmoment kun je kiezen of je mee wilt doen aan een activiteit
(sport, knutselen of koken) of vrij wilt spelen.
Er valt nog zoveel meer te vertellen over een eerste dag. Dus mocht je vragen hebben kun je altijd bij
ons langskomen! We zitten in de oranje aula van KBS Het Veldhuis, de leuk ingerichte speelruimte
voor alle leeftijden!
Met vriendelijke groetjes!
Ashley, Desiree, Tineke en Vera van KMN Kind & Co
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Voor uw agenda
24 sept
25 sept
26 sept
27 sept
01 okt
02 okt
03 okt
08 okt
10 okt
11 okt
12 okt
15 okt
18 okt
20-28 okt

Inloopspreekuur. Kind-vrije-middag vanaf 12.00 uur
Informatieavond groep 1 t/m 4
Kinderpostzegel verkoop leerlingen groep 7 en 8
Informatieavond groep 5 t/m 8
Inloopspreekuur
MR vergadering
Start kinderboekenweek
Inloopspreekuur
Veldfuif
Studiedag team; kinderen hele dag vrij
Einde kinderboekenweek
Inloopspreekuur
Informatieavond POVO groep 7 en 8
Herfstvakantie

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