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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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Kinderboekenweek 2019
Woensdag 2 oktober a.s. start ook de Kinderboekenweek op
Het Veldhuis. Het thema van dit jaar is ‘Reis mee‘, waarbij
voertuigen centraal staan.
Tijdens de Kinderboekenweek zullen er verschillende
activiteiten op school en in de klas gedaan worden die
aansluiten op het thema.
Het thema Reis mee integreren we in onze aanpak, waarbij we werken aan een positief en prettig
pedagogisch klimaat. Daarnaast zal er extra aandacht zijn voor lezen en leesmotivatie in de klassen.
Veel lezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Wij hopen dat u thuis tijdens deze
periode ook extra aandacht zult hebben voor lezen. U kunt wellicht wat vaker voorlezen of samen
met uw kind een bezoek brengen aan de bibliotheek.
Woensdag 9 oktober a.s. organiseren wij een Veldfuif waarin het thema van de Kinderboekenweek
centraal staat. U bent van harte welkom om te komen kijken bij uw kind.
Ronde 1
08.45 uur – 09.30 uur
1/2a - 3a - 4b - 6a - 7a
Ronde 2
09.45 uur – 10.30 uur
3b - 5a - 6c - 7c
Ronde 3
10.45 uur – 11.30 uur
1/2b - 4a – 5/6b - 7b
I.v.m. schoolkamp nemen de groepen 8 deze keer niet deel aan de veldfuif

HALT
Sinds een aantal jaren maken we gebruik van het aanbod van de gemeente om HALT een les te laten
verzorgen in groep 8. Deze les is bedoeld om kinderen inzicht te geven in de taak van Stichting HALT
(voorheen bureau HALT) en voorlichting te krijgen over het voorkomen van
jeugdcriminaliteit.
Deze week hebben de leerlingen van groep 8 les gehad van bureau Halt. 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.
Daarnaast hebben we het gehad over de invloed van een groep. Een groot
deel van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder
invloed van groepsdruk.
De leerlingen hebben gesproken over zowel negatieve als positieve
groepsdruk en wat je kunt doen in geval van negatieve groepsdruk. Dit
onderwerp werd ondersteund door een experiment in een aflevering van
Mindf*ck in een wachtkamer. Hierin is te zien is dat ook volwassenen te
maken hebben met groepsdruk. Dit filmpje kunt u terugzien op YouTube
met de link https://youtu.be/5lH2jd679Qk (Mindf*ck experiment
wachtkamer).
Ook hebben de leerlingen een korte vragenlijst ingevuld om te kijken in hoeverre zij zelf gevoelig zijn
voor groepsdruk. Het was een hele leerzame en boeiende les.
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Even voorstellen
Hallo, mijn naam is Ilayda Özkül.
Ik ben 16 jaar oud en ik volg de opleiding ‘Onderwijsassistente’ niveau 4 op
het ROC Midden Nederland. Ik loop stage bij juf Annemarie in groep 6C.
Ik kijk er naar uit om het schooljaar met de leerlingen door te brengen,
voor vragen kan je mij altijd aanspreken in groep 6C.

Schoolfotograaf
Vandaag is de schoolfotograaf op bezoek geweest. En wat vonden kinderen het
leuk om op de foto te gaan. Het was ook bijzonder om in een ‘box’ op de foto te
moeten. Maar wat leverde het leuke momenten op.
Bedankt aan alle ouders die de fotograaf en het team hebben geholpen bij het
volgen van de strakke planning!

Voor uw agenda
26-09 Schoolfotograaf
Startgesprekken
27-09 Informatieochtend nieuwe ouders, aanvang 09:00 uur
30-09 Studiedag expeditie, alle kinderen vrij
02-10 Start Kinderboekenweek
Einde kinderpostzegels
05-10 Dag van de leraar
07-10 Inloopspreekuur MT vanaf 08:30 uur
Schoolkamp groep 8
08-10 Schoolkamp groep 8
09-10 Schoolkamp groep 8
Veldfuif, thema ‘Reis mee’
10-10 Leerlingen groep 8 vrij
15-10 MR-vergadering
16-10 Algemene ouderavond
21-10 Herfstvakantie
t/m
25-10

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