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Gebeurtenissen in Utrecht
Afgelopen maandag hebben we naar aanleiding van het schietincident in
Utrecht allemaal een roerige dag beleefd. Toen we van de schietpartij hoorden,
hebben wij op advies van de politie alle leerlingen op Het Veldhuis in de school
gehouden en de buitendeuren gesloten gehouden.
Vanaf 14:00 uur konden de leerlingen naar huis als zij werden opgehaald door
ouders of onder verantwoordelijkheid van de ouders. Externe BSO’s hebben de
kinderen binnen onze school opgevangen.
Nadat wij vernamen dat er een schietincident in Utrecht was geweest, hebben
wij ons crisisplan in werking gesteld. Een van de eerste acties was een
e-mailbericht naar ouders/verzorgers versturen. Vervolgens hebben wij u bij
elke update die wij kregen op de hoogte gehouden. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen
hebben, dan kunt u bij het managementteam terecht tijdens het inloopspreekuur voor ouders op
maandag 1 april.
Wij willen u attenderen op de website van Centrum voor Jeugd en Gezin Utrecht
https://www.jeugdengezinutrecht.nl/. Op deze site staat een bericht op de homepage met een link
naar een brochure voor ouders. U kunt die gebruiken om over de gebeurtenissen te praten met uw
kinderen. De brochure geeft tips om kinderen zo goed mogelijk te helpen bij het verwerken van een
schokkende gebeurtenis.
De gebeurtenissen hebben erg veel indruk gemaakt op ons allemaal, maar wij zijn blij dat we de
veiligheid van onze leerlingen, leerkrachten en alle andere betrokken die aanwezig waren in Het
Veldhuis hebben kunnen waarborgen.
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Een kijkje in de klas tijdens de kijkmiddagen
Op woensdag 20 maart, dinsdag 26 maart en donderdag 28 maart vinden, zoals
aangegeven in de jaarplanner, de ouderkijkmiddagen plaats. Door het lesgeven van de
basisvakken in de ochtend en de circuits met creatieve vakken/wereld-oriënterende
vakken in de middag, laten we zien hoe wij ons onderwijs binnen Het Veldhuis
inrichten.
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen bij uw kind in de klas. Bij de klasdeur van uw kind
hangt een intekenlijst waarop u zich kunt aanmelden om mee te kijken tijdens het
middagprogramma. De kijkmiddagen eindigen om 13.45 uur. U bent van 13.45 tot 14.00 uur bij de
keuken in de oranje zaal van harte welkom om even na te praten en uw vragen of feedback terug te
koppelen aan één van de teamleiders.
De kijkmiddag op maandag 18 maart is door het incident in Utrecht en de maatregelen die we als
school hebben ingezet, komen te vervallen. Er is een nieuwe mogelijkheid om een les bij te wonen
op maandagmiddag 1 april.

Lentekriebels
Het begint eindelijk lente te worden!
Bomen staan in bloei, vogels beginnen aan hun nestjes en de bloemen
steken hun kop weer op. De natuur heeft de lentekriebels. In de vorige
nieuwsbrieven hebben we u al geïnformeerd over de Week van de
Lentekriebels. Vorige week zijn wij er al mee begonnen en afgelopen
maandag is de Week van de Lentekriebels landelijk van start gegaan.
Wat centraal staat deze periode is het thema omgaan met gevoelens en
omgaan met seksualiteit. Welke emoties horen daarbij? Hoe gaan we
respectvol om met deze gevoelens en emoties?
Op verschillende plekken in de school worden er hartjes en vlinders
opgehangen waar kinderen opschrijven wat ze geleerd hebben over dit
thema. Neem gerust een kijkje!

Stembureau op Het Veldhuis
Gisteren vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de
waterschappen plaats. Het zal niemand ontgaan zijn dat op Het
Veldhuis een stembureau door de gemeente was ingericht.
De leerlingen in ieder geval niet.
Maar wat is een stembureau nu eigenlijk? En waarom komen al die
grote mensen op ‘onze’ school en schrijven ze eerst iets op papier en
doen dit daarna in een kliko? En daarvoor gaan ze ook nog eens
in een rij staan?
Juf Janneke nam de kinderen van haar klas mee om ze dit allemaal uit te leggen en ze kennis te laten
maken met ‘het stemmen’.
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Het Veldhuis opent haar deuren
Op Het Veldhuis krijgt u als ouder/verzorger op dinsdag 2 april te zien
waar de kinderen de afgelopen periode aan hebben gewerkt.
Wij nodigen u uit om samen met uw kind(eren) de KUNST- route:
‘HET IS EEN HELE KUNST’ op school te bewonderen.
De leerlingen zijn op allerlei manieren met KUNST aan de slag gegaan.
Op deze manier willen wij bijdragen aan een bredere ontwikkeling van
onze leerlingen. KUNST is grenzeloos en spreekt alle talen. KUNST
maakt soms iets los, ontroert, verwondert, KUNST maakt vriendschap
en KUNST verbindt, hoe mooi is dat….
Op Het Veldhuis doen wij ons uiterste best om iedere leerling zo goed mogelijk te begeleiden en
ervoor te zorgen dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat is ook precies wat ze aan de ouders
willen laten zien op 2 april van 18.00 -19.30 uur.
Tevens is er op 2 april van 16.00 tot 17.00 uur een inloopmoment voor nieuwe ouders en hun
kind(eren). Kinderen, leerkrachten en mede-ouders zullen geïnteresseerden graag een rondleiding
geven. Aan het einde van deze route, is er een mogelijkheid om vragen te stellen aan teamleden of
ouders van de school. Daarnaast is er de mogelijkheid om in te schrijven. In goed overleg wordt
daarna bepaald, wanneer uw kind mag komen ‘oefenen’.
Bent u nieuwsgierig naar het onderwijs op basisschool het Veldhuis?
Loop dan op 2 april eens binnen en ervaar de sfeer op onze school.
U bent van harte welkom!

Verkeersregelaars Avond4daagse gezocht!
Op 25 t/m 28 juni vindt de Avond4daagse plaats. Vorig jaar was het een doorslaand succes!
De leerlingen vonden het super leuk om mee te lopen en hebben mooie medailles verdiend!

Ook dit jaar willen we graag met Het Veldhuis meelopen met de Avond4daagse!
Om mee te mogen doen met deze gezonde en erg leuke activiteit, zijn we als school verplicht om
verkeersregelaars te leveren. Als verkeersregelaar zorgt u voor de veiligheid van de lopers voor,
tijdens en na de avondvierdaagse door verkeer in goede banen te leiden. Na het volgen van een
e-learning en het succesvol afsluiten van het bijbehorende examen en de praktijktoets, bent u klaar
om deze leuke en verantwoordelijke taak te vervullen.
Voordat we inschrijvingen van de leerlingen gaan verzamelen willen we eerst zeker weten dat er
genoeg verkeersregelaars zijn. Het is een fantastische wijze om uw eigen kind en de andere
leerlingen te laten genieten van de Avond4daagse. Hoe leuk is het om hele rijen vol uitgelaten en
blije kinderen voorbij te zien stappen?! Ze zeggen vrolijk gedag en zingen terwijl ze langslopen.
Opgeven als verkeersregelaar kan door uiterlijk vóór 18 maart a.s. een mail te sturen naar
willemien.manden@rkshv.nl.
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Voor uw agenda
22 mrt
26 mrt
28 mrt
31 mrt
01 apr
02 apr
04 apr
12 apr
16 apr
17 apr
18 apr
21 & 22 apr
23 apr
25 apr
27 apr
27 apr t/m 05 mei

Kind-vrije-middag, kinderen om 12:00 uur vrij
Ouderkijkmiddag, zie intekenlijsten bij de leerkracht
Ouderkijkmiddag zie intekenlijsten bij de leerkracht
Zomertijd, de klok gaat 1 uur vooruit
Inloopspreekuur MT 08:30-10:00 uur
Thema-avond afsluiting schoolproject, van 18:00-19:30 uur
Theoretische verkeersexamen VVN - groep 7
Koningsspelen / sportdag
CITO-eindtoets groep 8
CITO-eindtoets groep 8
Paasviering
Eerste en tweede paasdag
Studiedag exepditie, alle kinderen vrij
Ouderavond
Koningsdag
Meivakantie

Wij wensen u een alvast een heel fijn weekend!
Team Het Veldhuis
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De Meern, 21 maart 2019
Beste ouders/verzorgers,
De werkgroep Pasen is volop bezig met de voorbereidingen voor de Paasviering en het Paasontbijt.
Hierover willen wij u graag informeren.
Donderdag 18 april organiseren we vanaf 8.30 uur een Paasontbijt voor alle kinderen van onze
school. Dit betekent dat uw kind deze ochtend thuis niet hoeft te ontbijten. Wilt uw kind een eitje bij
het ontbijt, dan mogen ze die ze zelf meenemen van thuis en tijdens het ontbijt opeten.
Het Paasontbijt zal plaatsvinden in het eigen lokaal. Ook wordt er op 18 april aandacht besteed aan
de betekenis van Pasen: er wordt een Paasviering gehouden in meerdere rondes voor de
verschillende groepen.
De kinderen nemen deze dag gewoon hun eigen 10-uurtje en lunch mee. U helpt ons enorm als u op
tijd op school bent en vlot afscheid neemt, zodat we om 8.30 uur kunnen starten met het ontbijt.
De kinderen zijn gewoon om 14.00 uur uit.
Het is een goede gewoonte om voorafgaande aan Palmzondag, met elke groep een Palmpaasstok te
maken. Deze wordt weggegeven aan iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken.
Vanaf maandag 25 maart hangt er bij iedere klas een lijst waarop u kunt aangeven wat uw bijdrage
aan de Palmpaasstok zal zijn. Vanaf 8 april gaan we de stokken in de klassen versieren.
Maandag 15 april gaat de Palmpaasstok mee met de kinderen. Onderaan deze brief kunt u op een
strookje aangeven wie u in gedachten heeft voor de Palmpaasstok en wat de reden is dat u vindt dat
deze persoon er voor in aanmerking komt. Bij meerdere aanmeldingen per groep bespreekt de
groepsleerkracht met de kinderen wie de Palmpaasstok krijgt.
Alle data nog even op een rijtje:
 Vanaf maandag 25 maart
 Maandag 8 april
 Maandag 15 april
 Donderdag 18 april

: intekenen op de lijst voor de Palmpaasstok
: start versiering Palmpaasstok
: meegeven Palmpaasstok
: Paasontbijt en Paasviering

Wij hopen op een fijne dag met elkaar.
Vriendelijke groet namens het team van het Veldhuis,
De werkgroep Pasen

___________________________________________________________________________
Naam: ………………………………………….

Groep: …………………………..

Palmpaasstok gaat naar: …………………………………………………….….. omdat ………………………………………………

…………………………...………………………………………………............................................................................
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