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Oh kom er eens kijken ….
Met een wandelingetje door de gangen van onze school, kom je er al snel achter wat een leuke
creatieve kinderen we op Het Veldhuis hebben. Dat zullen ook Sinterklaas en zijn pietermannen
hebben gedacht, toen zij langs de schoenen van de kinderen gingen.

De stoomboten van groep 5b

Bakpiet uit groep 1/2b

De brieven aan Sinterklaas van groep 3a

Extra vervoer voor Sinterklaas door de groepen 5
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Op weg naar het VO
De leerlingen van groep 8 staan aan de vooravond om de grote stap naar het voortgezet onderwijs te
maken. De komende maanden zal er dan ook veel op hun afkomen. Om ze hierbij een extra steuntje
in de rug te geven, organiseerden wij ook afgelopen week een
bijzondere informatie-uurtje. Een aantal oud-leerlingen van
Het Veldhuis presenteerden hun ervaringen en gaven informatie
over de school waarvoor zij gekozen hebben. De presentatie over
het Leidsche Rijn College was al eerder gegeven en deze week was
het Amadeus Lyceum aan de beurt.

Beste inpakpieten
Heel erg bedankt voor het helpen met de grote inpakklus .
Afgelopen maandag zijn de pieten erg druk geweest met het vullen van alle
kinderschoenen op Het Veldhuis. Dit hadden de pieten niet zonder jullie hulp kunnen
doen. Bedankt namens Sint Nicolaas en de oudervereniging!

Adventstijd
Vanaf 2 december begint de advent.
In de klas starten we op maandag 3 december met het aftellen tot aan de
kerst. Vanaf deze dag kunnen ouders en kinderen een adventskrans
aantreffen in de klassen.
De adventskrans is officieel een liggende, ronde krans van
gevlochten dennen- of sparrengroen. Het groen symboliseert de hoop.
De krans heeft vier kaarsen waarvan tijdens de advent er elke week één
meer wordt aangestoken. De kaarsen staan centraal voor het komende licht en de geboorte van
Jezus Christus. De ronde krans staat voor de wereld en het terugkomen van de vier seizoenen. De
kaarsen symboliseren, naast het komende licht, ook de vier windrichtingen (Noord, Oost, Zuid en
West.)
In de klas hebben wij houten kransen met waxinelichtjes (dit in verband met de veiligheid). In de
groepen wordt er aandacht besteed aan het kerstverhaal. Ook volgen wij op school in deze tijd een
thema uit de methode Trefwoord. Dit jaar staat het thema ‘Meetellen’ centraal. In dit thema komt
aan bod dat ieder kind de wereld mooier kan maken. Met de kinderen bespreken wij het belang van
het meetellen. Een basisbehoefte van iedereen.
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Congres ‘Making Shift Happen At School: the building blocks’
….verslag van twee teamleden.
Gisteren hadden wij, na loting, het voorrecht om ons aan te sluiten bij ons managementteam en af te
reizen naar Amsterdam voor het bijwonen van het congres ‘Making Shift Happen At School’.
Dit congres vond plaats in ‘De beurs van Berlage’ en werd georganiseerd door de CBE group.
Zij begeleiden alle scholen van de stichting al meerdere jaren intensief op hun weg om High
Performance Scholen te worden waar het beste onderwijs voor alle kinderen wordt gegeven. Naast
toonaangevende internationale sprekers, werd er verder ingezoomd op de bouwstenen die nodig zijn
om in onze eigen schoolorganisatie een ‘Shift’ te veroorzaken.
Na aankomst werden we eerst ontvangen met koffie/thee en lekkers, waarna iedere organisatie aan
grote ronde tafels werd uitgenodigd om plaats te nemen. Alle scholen van onze stichting waren goed
vertegenwoordigd, dus waren er twee tafels voor ons gereserveerd.
Het congres werd geopend en geleid door Drs. Margareth de Wit ( CBE group). Zij is expert als het
gaat om leiderschapsontwikkeling en begeleidt onze scholen op dit gebied ook regelmatig tijdens
studiedagen. De sprekers die gedurende de hele dag aan het woord kwamen hebben ons weer meer
kennis en inzicht gegeven over het belang van de volgende bouwstenen:
● Het bouwen aan een gegarandeerd curriculum (hoe zorg je ervoor dat alle kinderen de
doelen behalen).
● Het bouwen aan een goede manier van toetsing.
● Het bouwen aan goede didactiek (hoe geef je goede lessen, waarbij alle kinderen het doel
begrijpen).
● Het bouwen aan kennis vergroten bij de kinderen.
● Het bouwen aan hoe een school georganiseerd kan worden, waarin alle kinderen leren en
wat dat vraagt van docenten en leerlingen
Met een goed gevulde ‘rugzak’ zijn wij teruggekeerd naar school om de opgedane kennis te delen
met onze collega’s. Een inspirerende, leerzame dag waar wij allemaal veel profijt van zullen hebben
op onze weg naar het beste onderwijs voor alle kinderen!
Thora van Hilst en Els Albronda
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Even voorstellen….
Bij deze stel ik me graag even voor. Met ingang van 27 november ben ik, Joan
Hodselmans, aanwezig op basisschool Het Veldhuis. Ik ben 61 jaar oud,
getrouwd en woon in Amersfoort. Ik ga Femke de Korte als teamleider
vervangen gedurende haar zwangerschapsverlof (eind januari 2019).
De komende periode gebruik ik om samen met Femke haar werkzaamheden
als teamleider door te nemen in een overdracht. Na 25 jaar op de Drie
Koningenschool gewerkt te hebben en 1 jaar op basisschool de Twaalfruiter
werk ik nu op Het Veldhuis. De afgelopen dagen zijn zeer plezierig verlopen en
ik hoop op een goede samenwerking met het gehele Veldhuis team, Michelle
Merk, Monique Rijnsburger en natuurlijk voor de komende periode tot februari met Femke. Aan hen
zal het zeker niet liggen. Ik hoop ook u als ouder een keer te ontmoeten en u zult mij vast zien
rondlopen in of rond de school. Heeft iemand vragen, wilt u iets weten of gewoon even gedag
zeggen? Ik ben iedere dinsdag tot en met vrijdag aanwezig. Voor nu wens ik iedereen alvast een fijne
Sinterklaas en gezellige en sfeervolle kerstdagen.
Met vriendelijke groet,
Joan Hodselmans

December gezelligheid bij BSO Feestkasteel!
Ook op BSO Feestkasteel leven we toe naar 5 december!
We hebben al een openhaard gemaakt en onze BSO versierd met slingers,
knutsels en fopcadeautjes. Sinterklaas moet ons namelijk wel goed kunnen
vinden, want op de BSO mogen we ook onze schoen zetten!
Groetjes en tot ziens.
KMN Kind & Co
Team BSO Feestkasteel

Voor uw agenda
03 dec
05 dec
07 dec
10 dec
17 dec
20 dec
21 dec
22 dec t/m 06 jan

Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Sinterklaas
Studiedag; kinderen hele dag vrij
Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Kerstviering en –diner
Kind-vrije-middag; kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Kerstvakantie

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