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Samen maken we het verschil!
Wilt u meer betrokken zijn bij het schoolleven van uw kind? Wilt u
ook als eerste weten welke activiteiten er komen op school? Bent u
creatief en heeft u leuke ideeën? Bent u ervan overtuigd dat vele
handen licht werk maken? Dan is de oudervereniging misschien wel
iets voor u!
Door het naderende vertrek van meerdere OV leden
(waaronder de Voorzitter en Secretaris) zijn wij op zoek naar nieuwe leden die zich net als wij willen
inspannen om voor de leerlingen leuke activiteiten te organiseren. Voor iedere activiteit (o.a
Sinterklaas, Kerst, Koningsdag, Feest 2019 , A4Daagse etc.) wordt een commissie gevormd, die de
activiteit samen met een paar teamleden verder organiseert en begeleidt. U kunt er dus ook voor
kiezen om te helpen bij 1 activiteit.
We vergaderen ongeveer 6 maal per jaar, waarin we de naderende activiteiten bespreken en
evalueren. Mocht u belangstelling hebben of willen weten wat wij precies doen, dan kunt u ons een
e-mail sturen via oudervereniging@hetveldhuis.nl.
Hopelijk zien wij de komende periode nieuwe enthousiaste ouders in de Oudervereniging
verschijnen!
Met vriendelijke groet
Het team van de Oudervereniging,
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WhatsApp Groep
Past deelname in de oudervereniging u niet, aar wilt u toch uw steentje
bijdragen? We gebruiken de “Ouderhulp-WhatsApp”. Via deze app zullen wij u door
middel van korte berichten om hulp vragen voor diverse activiteiten. Denk hierbij aan
het versieren van de school of hulp bij spelletjes tijdens carnaval en de koningspelen.
Een groep ouders die wij kunnen benaderen als de schoolgebouwen ‘omgetoverd’ moeten worden in
een bepaalde sfeer.
Vindt u het leuk ons hierbij voortaan te helpen? Laat het ons weten via ons e-mailadres:
oudervereniging@hetveldhuis.nl. Hierbij graag uw naam en mobiele nummer aangeven.
Wij hopen van harte dat zich een groot aantal vaders en moeders aanmelden.
Met vriendelijke groet
Het team van de Oudervereniging

Gouden weken: regel 6 ‘Wij zorgen goed voor elkaar’
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).
Week 5: Wij kennen de regels en afspraken en houden ons er aan (verantwoordelijkheid)
De 6e week van “DE GOUDEN WEKEN” start volgende week. Het is belangrijk dat kinderen leren om
zich niet alleen aan afspraken te houden, maar ook dat ze leren om voor elkaar te zorgen. De regel
die volgende week, in week 6 centraal zal komen te staan binnen Het Veldhuis, is dan ook:

Wij zorgen goed voor
elkaar.
Belangrijk is dat we met elkaar bespreken wat “goed voor elkaar zorgen” nu eigenlijk voor
eenieder betekent. Wie vindt wat belangrijk in het zorgen voor elkaar? Aan u dan ook de
vraag om het hier thuis alvast eens met uw kind over te hebben. In de klassen zullen wij dit
verder met de leerlingen bespreken.
Wij willen u weer bedanken voor uw inzet bij het bespreken van de regels/afspraken met uw
kinderen thuis. Wij waarderen deze samenwerking en plukken hier ook de vruchten van op
school!
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Afscheid en Welkom
Vandaag hebben wij afscheid genomen van onze
vakleerkracht gym John Hogebrug. Wij bedanken hem
voor zijn inzet de afgelopen maanden en wensen hem
veel succes in de toekomst.
Met een afscheid komt gelukkig ook een welkom.
Na de herfstvakantie start Djemilah Richards-Sutton
als nieuwe vakleerkracht gym. Wij heten haar via deze weg
alvast welkom en wensen haar veel sportplezier met onze leerlingen.
Ook verwelkomen wij juf Joke. Zij komt weer terug op Het Veldhuis en zal vanaf volgende week op de
donderdagen in groep 5b werken.

Even voorstellen
Hallo, mijn naam is Jannie Bosschaart en ik ben vorige week gestart als
leerkracht van de plusklas. Een nieuwe uitdaging voor mij, waar ik heel veel
zin in heb. Hiervoor heb ik als leerkracht en remedial teacher gewerkt in
het speciaal basisonderwijs en als begeleider van leerlingen die extra
ondersteuning nodig hadden op een basisschool.
Ik woon in Cothen. Ik heb een dochter van 13 en een zoon van 9. Mijn vrije tijd vul ik graag in door te
wandelen in het bos, te lezen, creatief bezig te zijn en leuke dingen te doen samen met mijn gezin.
Deze week zijn we gestart met de plusklas. We zijn begonnen met kennismaken en de verwachtingen
van de kinderen van de plusklas te bespreken. Wat willen ze graag leren dit jaar? Tot de
herfstvakantie werken we met het thema vriendschap. De leerlingen hebben een keuze gemaakt uit
verschillende opdrachten, waaronder een speeltoestel ontwerpen waar je samen mee kan spelen,
een recept voor vriendschap te schrijven of een contactadvertentie voor bijvoorbeeld een boom,
haai, fiets enz.. We hebben een fijne start met elkaar gemaakt!
Als er vragen zijn, de deur staat open!
Groeten, Jannie
Vakleerkracht Plusklas
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Kinderboekenweek 2018
Woensdag 3 oktober a.s. openen we met elkaar de Kinderboekenweek op
school. Het thema van dit jaar is Vriendschap met als motto Kom erbij. U bent
van harte welkom om de Kinderboekenweek samen met ons te openen op
woensdagochtend 3 oktober om 8.30 uur op het plein bij de ingang van de
onderbouw.
Tijdens de Kinderboekenweek zullen er verschillende activiteiten op school en in de klas gedaan
worden die aansluiten op het thema. Het thema Vriendschap 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 10 oktober a.s. sluiten we de Kinderboekenweek gezamenlijk af
tijdens een Veldfuif. U bent van harte welkom om te komen kijken bij uw kind.
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3

08.45 uur – 09.30 uur
09.45 uur – 10.30 uur
10.45 uur – 11.30 uur

1/2a, 3a, 4b, 5c, 6c, 7c, 8c
1/2b, 3b, 5a, 6a, 7a, 8a
1/2c, 4a, 5b, 6b, 7b, 8b

Voor uw agenda
01 okt
02 okt
03 okt
08 okt
10 okt
11 okt
12 okt
15 okt
18 okt
20-28 okt
29 okt

Inloopspreekuur MT 08:30 uur - 10:00 uur
MR vergadering
Start Kinderboekenweek
Inloopspreekuur MT 08:30 uur - 10:00 uur
Veldfuif
Studiedag team; kinderen hele dag vrij
Einde kinderboekenweek
Inloopspreekuur MT 08:30 - 10:00 uur
Informatieavond POVO groep 7 en 8
Herfstvakantie
Inloopspreekuur MT 08:30 - 10:00 uur

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