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Op tijd
De onderwijsactiviteiten beginnen elke dag om 08:30 uur.
Wilt u samen met uw kind(eren) ervoor zorgen dat zij op dit tijdstip ook
daadwerkelijk in de klas zijn.

Klushulp gezocht!
Onze ‘Engelse’ activiteiten worden uitgebreid.
Daarover willen wij u graag informeren middels het ‘De Big Ben’ thema- en doelenbord.
Wie wilt ons helpen ‘De Big Ben’ van 2 bij 1 meter in elkaar te zetten?
Voor meer informatie of voor uw aanmelding kunt u een mail sturen naar Sandra Freund,
leerkracht groep 4a, sandra.freund@rkshv.nl of doorgeven op de administratie aan
Nathalie van der Woerd, te bereiken op telefoonnummer 030-6666601.
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Pop-up Store
Dat wij op onze school ondernemende kinderen hebben, dat blijkt. Vijf leerlingen uit groep 8 werken
aan het project 'pop-up store'. Zij zijn bezig met het opstarten van een pop-up store en leren wat hier
allemaal bij komt kijken. De leerlingen bedenken of ontwikkelen zelf het product met als doel deze
uiteindelijk ook te verkopen in hun pop-up winkel.
Om erachter te komen wat hun doelgroep aanspreekt, is er marktonderzoek gedaan. De kinderen
hebben een vragenlijst ontwikkeld, die afgelopen week is afgenomen en geanalyseerd. Een goed
begin is het halve werk!
De komende weken houden wij u op de hoogte van het ondernemerschap van deze groep leerlingen.

Presentatie in
Groep 6b

Marktonderzoek in
Groep 6b

Uitslagen
Marktonderzoek

Teamwork
Om meer leeskilometers te maken, werken de leerlingen van groep 8b samen met de kinderen van
groep 4a. Op dinsdag helpen de groep 8 leerlingen met estafettelezen en op donderdag is er duo
lezen. Deze samenwerking loopt tot de zomervakantie en we merken dat beide groepen leren van
deze samenwerking. De groep 8 leerlingen leren hoe ze een leesgroep moeten begeleiden en de
leerlingen uit groep 4 maken veel leeskilometers.
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De Feestplaneet
‘Professor Snorremans heeft Lucas, Rik, Roos, Dolly en al hun klasgenoten
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in raket de Tierelier.
Daar bereidt hij samen met …….’
Hoe zal dit verhaal aflopen?
De leerlingen van groep 8 weten dit inmiddels. Zij zijn gestart met de voorbereidingen voor hun
musical aan het eind van het schooljaar. De rollen zijn verdeeld en de repetities zijn in volle gang. Een
leuke maar ook drukke periode voor de kinderen. De uitvoeringen van de musical zijn als volgt
ingepland:
 Dinsdag 9 juli a.s.
: groep 8a
 Woensdag 10 juli a.s.
: groep 8b
 Donderdag 11 juli a.s.
: groep 8c
De avond bestaat uit twee delen, namelijk de uitvoering van de musical en het afscheid van
de kinderen als leerling van Het Veldhuis. Wij hebben ervoor gekozen om deze avond te beleven met
leden van het gezin en eventueel opa’s en oma’s of andere belangrijke volwassenen in het leven van
de leerlingen uit groep 8. Elke leerling mag 7 gasten uitnodigen. Bij meerdere groep 8 leerlingen uit
één gezin geldt dat er 7 gasten per gezin uitgenodigd kunnen worden. De uitnodiging voor deze
avond volgt vanzelfsprekend nog.
Eerste Heilige Communie
De eerste communie doe je rond je zevende levensjaar bij de katholieke kerk.
Dit wordt gedaan om kinderen kennis te laten maken met het geloof. Deze kennismaking bestaat uit
drie stappen, namelijk:
 De doop, dit gebeurt meestal bij de geboorte van het kind.
 De communie, dit vindt meestal plaats rond het zevende levensjaar van het kind. Tijdens de
communie deelt het kind voor het eerst mee aan de maaltijd van de Heer.
 En het laatste onderdeel is het Vormsel, dit vindt meestal plaats rond het twaalfde levensjaar van
het kind. Het vormsel heeft als doel het kind een sterke ziel mee te geven.
Tijdens de Eerste Heilige Communie mag het kind voor het eerst deelnemen aan
de maaltijd van de Heer. Daarom krijgt het kind tijdens de communie een hostie.
Zodra een kind communie heeft gedaan, mag het kind het brood aannemen en
deelt hij of zij net als de rest van de mensen het Heilig Brood, wat staat voor het
lichaam van Christus. Indien kinderen nog geen communie hebben gedaan maar
wel meelopen naar voren tijdens het halen van het brood, krijgen zij een zegen.
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Op zondag 19 mei jl. hebben Ruben, Linda en Sophie uit groep 4 de Eerste Heilige Communie gedaan
in de Mariakerk in De Meern. Ter voorbereiding op dit mooie en feestelijke Sacrament hebben de
kinderen op zondagochtend tijdens de mis een aantal bijeenkomsten bijgewoond. Daarnaast
maakten de communicanten een doop mee, bezochten ze een bakker, kregen ze een rondleiding
door de kerk en oefenden ze met het koor.

Ruben, Linda en Sophie, van harte gefeliciteerd!
Met dank aan de moeder van Sophie, die het stukje van de drie leerlingen heeft aangeleverd.

Sportdag! Bij Kind & Co
Op donderdag 2 mei jl. was het dan zover. Een sportdag georganiseerd voor alle
kinderen van ons cluster (6 BSO’s van Kind & CO) van 7 jaar en ouder. Met 12 kinderen
vertrokken we met een touringcar vanaf BSO Kronkel.
Er stonden 6 verschillende sporten op het programma: slagbal, handbal, voetbal,
hockey, trefbal en korfbal. Wat waren de kinderen enthousiast! Vol vreugde keken we
toe hoe de kinderen van net 7 jaar werden geholpen door de oudste kinderen. Er was
sprake van een echte samenwerking. Was de korf te hoog met korfbal? Dan pak je
onverwachts de bal af en geef je hem door aan een groter kind die dan wel scoort!
Ondanks de kou en de regen hebben de kinderen een topdag gehad. Voor herhaling vatbaar.
Groetjes,
KMN Kind & CO
Team BSO Feestkasteel
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Mededeling
In verband met het lange Hemelvaartsweekend, zal er volgende week geen nieuwsbrief uitkomen.

Voor uw agenda
24 mei
29 mei
30 & 31 mei
03 juni
10 t/m 14 juni
19 juni
21 juni
24 juni
25 t/m 28 juni
1 juli
4 juli
9 t/m 11 juli
11 juli
16 juli
19 juli
22 juli t/m 30 aug
2 sept

Praktijkexamen VVN – groepen 8
Veldfuif
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Inloopspreekuur ouders MT; 08:30-10:00 uur
Pinkstervakantie
Informatieochtend nieuwe ouders, 09:00-10:30 uur
Zomerfeest / Meester- en juffendag
Kind-vrije-dag, alle kinderen vrij
Avond4daagse
Inloopspreekuur ouders MT; 08:30-10:30 uur
Rapport mee
Musical groep 8
Kennismaking nieuwe groep
Afscheid groep 8 (11:00 uur)
Laatste schooldag, vanaf 12:00 uur alle kinderen vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag

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