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Verzuim en te laat komen
We hebben het al regelmatig aangegeven, maar het valt ons op dat veel
kinderen te laat (na 08:30 uur) op school komen. Te laat komen is storend
voor de kinderen die wel op tijd komen én voor uw eigen kind.
Het begin van de dag is een belangrijk moment.
We willen dat moment graag samen starten.
Daarnaast is er ook een formele reden:
Verzuim en te laat op school komen
Scholen zijn verplicht leerlingen te melden bij de gemeente of het verzuimloket, indien een leerling
ongeoorloofd afwezig is. Dit geldt ook voor te laat op school verschijnen.
Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar controleert of de leerplicht wordt nageleefd. Ook geeft hij voorlichting aan
jongeren, ouders, scholen en ketenpartners over het belang van naar schoolgaan en de gevolgen van
het overtreden van de Leerplichtwet.
Verzuimt een kind, komt het regelmatig te laat of staat het niet ingeschreven op een school, dan
zoekt de leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is.
Is er geen wettige reden voor het verzuim, dan kan hij een proces-verbaal opmaken, Veilig thuis
inschakelen of een zorgmelding doen.
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GEWONNEN
Kavita wint schoolreisje voor de hele klas!
Deelnemen aan een winactie kan zijn vruchten afwerpen. Dat heeft Kavita uit
groep 4B ondervonden. Zij heeft deelgenomen aan de Facebook-winactie van
BASF en raad eens? De hoofdprijs is voor haar!
De prijs: een schoolreisje met haar hele klas naar NEMO in Amsterdam.
BASF is hoofdpartner van NEMO en zij vinden het erg belangrijk dat jongeren
in aanraking komen met wetenschap. Kavita kreeg de prijs op school in de klas
uitgereikt door BASF.
De kinderen uit de groep van Kavita vinden het natuurlijk geweldig om dit uitstapje te gaan maken!

Carnaval
Op vrijdag 22 februari a.s. vieren wij op Het Veldhuis carnaval.
Alle kinderen mogen verkleed op school komen!
Het gebruik van confetti of spuitbusje is niet toegestaan in
en buiten de school!
Dit jaar vieren we carnaval iets anders.
Vóór de kleine pauze hebben de groepen 1, 2 en 3 samen een
Mini Playbackshow. Daarna gaan ze terug naar hun eigen groep waar ze pauze hebben. De rest van
de ochtend wordt ingevuld met activiteiten in de groep van uw kind.
De groepen 4 t/m 8 gaan het spel vossenjacht spelen. De groepen 4, 5 en 8 zullen dit spel voor de
10:00 uur pauze spelen en de groepen 6 en 7 spelen vossenjacht na de 10:00 uur pauze. Het andere
gedeelte van het programma wordt ingevuld met activiteiten in de groep van u kind.
Om 12 uur zijn de kinderen vrij en begint de voorjaarsvakantie!!!!!
OPROEP voor VOSSEN
Het vossenjachtspel kunnen wij niet alleen. Wij zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen tijdens
de vossenjacht. Je bent de hele ochtend gezellig als ‘vos’ verkleed en loopt in een gebied in de wijk
rond. Het is twee keer een uurtje ongeveer met tussendoor een pauze, waarbij we om 08:30 uur
starten met het geven van de instructie aan de ‘vossen’. Mochten er veel aanmeldingen zijn dan is er
misschien de mogelijkheid dat u met 1 ronde mee doet.
Spel in het kort
De kinderen krijgen een formulier mee waarop het aantal vossen staan die zij moeten vinden. Ze
weten niet hoe de vossen verkleed zijn! Door te zoeken in het gebied en goed op te letten moeten de
kinderen de vossen zoeken. De vossen staan namelijk niet stil en bewegen zich door het gebied heen.
Ben je een vos dan teken je dit af op de kaart. Maar er loopt een dief rond. Als een groepje de dief
tegenkomt, kruist hij een vakje weg. De kinderen kunnen nogmaals bij je langskomen.
Hebben de kinderen alle 9 vakjes vol dan gaan ze terug naar school.
U kunt zich inschrijven op de inschrijfformulieren die bij de groepen zijn opgehangen.
Schrijf je nu in!!!! Aanmelden kan tot woensdag 13 februari
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Technisch bouwen bij BSO Feestkasteel!
Spinifex Cluster trok onze aandacht al een tijdje geleden en heeft
inmiddels ons hart veroverd. Kinderen die van bouwen houden, echte
bruikbare constructies willen maken én creatief willen denken zijn
enorm gebaat bij dit fantastische stevige constructiespeelgoed.
We hebben al vele creatieve creaties langs zien komen, van krukjes
waar je werkelijk op kunt zitten tot de mooie bouwwerken op deze
foto.
We zijn trots op onze kleine techneuten en vrije symmetrische bouwers op BSO Feestkasteel!
Groetjes KMN Kind & Co,
Team BSO Feestkasteel

Voor uw agenda
25 jan
04 feb
06 feb
07 feb
11 feb
13 feb
19 feb
22 feb
23 feb t/m 03 mrt

Kind-vrije-dag
Inloopspreekuur ouders van 08:30 uur tot 10:00 uur
Veldfuif ‘Op weg naar …… ‘
Rapport mee
Studiedag expeditie 09:00 - 16:00 uur
Tussengesprek groep 1 t/m 7
Adviesgesprekken groep 8
Tussengesprek groep 1 t/m 7
Adviesgesprekken groep 8
Carnavalsviering tot 12:00 uur. Kinderen zijn vanaf 12:00 uur vrij
Krokusvakantie

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