Veldpost
Nieuwsbrief van Het Veldhuis
31 januari 2019

Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:












Griep
Wisseling van de wacht
Engelse dag op Het Veldhuis
Afscheid
Gezocht
Even voorstellen
Adviesgesprekken
Rapportgesprekken
Proefjes
Sneeuw
Voor uw agenda

afdas faf
afsadfa

Griep……
We zijn al weer een maand in het nieuwe jaar, maar het griepvirus heeft de
jaarwisseling helaas ook goed doorstaan. Kinderen snotteren, zijn gammel,
hebben buikpijn en/of koorts en voelen zich niet lekker. Alsof dat niet vervelend
genoeg is, gaat het griepvirus ook niet aan de deur van de volwassenen voorbij.
Dit merken we helaas ook nog steeds op Het Veldhuis. Het kan daardoor wel eens voorkomen dat er
dagen zijn dat er een andere leerkracht voor de groep staat dan de vertrouwde eigen leerkracht.
Vervangingen van buitenaf zijn steeds moeilijker aan te komen. Gelukkig hebben we tot nu toe vaak
de gevelde teamleden kunnen opvangen binnen onze eigen geledingen. Maar helaas komt het ook
voor dat we de kinderen moeten verdelen over andere groepen of zelfs een dagje vrij moeten geven.
Vanzelfsprekend willen we dit natuurlijk voorkomen. Hiervoor zullen wij ons uiterste best blijven
doen. Hopelijk uw begrip hiervoor.

Wisseling van de wacht
Vanaf donderdag 31 januari jl. gaat Femke de Korte, teamleider
onderbouw, heerlijk genieten van haar zwangerschapsverlof. Zoals eerder
aangekondigd in de nieuwsbrief gaat Joan Hodselmans haar vervangen
tijdens haar afwezigheid. Wie weet heeft u zelfs al met haar kennis
gemaakt. Indien u zaken heeft die u graag met haar zou willen bespreken,
dan kunt u haar altijd aanspreken bij de deur of een email sturen naar joan.hodselmans@rkshv.nl.
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Engelse dag op Het Veldhuis!
Na de herfstvakantie zijn wij gestart met onze Engelse dag op woensdag. We horen dat steeds meer
leerlingen en ouders bij de start van de dag enthousiast ‘Good morning’ zeggen. In januari hebben
we de Engelse taal thematisch uitgebreid met de dagen, datums en maanden.
De maand februari staat in het teken van het thematisch nog verder uitbreiden van de Engelse taal
door middel van spelenderwijs de rij te maken in het Engels.
Het volgende thema waar we met de kinderen aan gaan werken is: Line up time.

Afscheid
Per 1 maart a.s. nemen wij helaas afscheid van juf Jamie, leerkracht groep 6a.
Jamie heeft de afgelopen jaren met veel plezier binnen Het Veldhuis gewerkt.
Al enige tijd 'kriebelt' het bij haar om een volgende stap in haar loopbaan te
gaan zetten. Deze heeft zij gevonden en ze gaat een nieuwe uitdaging aan op
een school voor speciaal onderwijs. Na de krokusvakantie start zij op de PC van
Leersumschool (SO cluster 4) in Zeist. Een spannende maar uitdagende stap
voor haar! Voor Het Veldhuis wel erg jammer dat Jamie vertrekt.
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Gezocht ……
Met een afscheid, komt ook een welkom om de hoek kijken.
Vanaf 4 maart a.s. t/m de zomervakantie, zijn wij op zoek naar een enthousiaste
meester/juf die op maandag en woensdag naast juf Elina onze groep 6a gaat
verblijden met zijn/haar kennis en kunde als groepsleerkracht. Kent u iemand of
kent iemand uit uw persoonlijke of zakelijke netwerk een geschikte en enthousiaste
kandidaat? Laat het ons weten en stuur een email naar info@hetveldhuis.nl.

Even voorstellen ……
Hallo, ik ben Ellen Koele en word de juf van groep 8C op de maan- en dinsdag.
Juf Simone werkt de andere dagen. In februari word ik 50 jaar. Naast het
moeder zijn, heb ik ongeveer 15 jaar een eigen zaak gehad en keer nu weer
terug naar het lesgeven. Graag heb ik collega’s om me heen, werk ik met
kinderen en wil zijn in een omgeving waar ik leer en ontdek!
Mijn interesses zijn oogsten zonder zaaien, eetbare tuinen, mantra zingen,
wandelen en fietsen. Als u een afspraak met mij wilt maken ter kennismaking
of voor andere zaken, dan kan dat maandag- en dinsdagmiddag. Groeten van
juf Ellen.

Adviesgesprekken
De adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 7 en 8 vinden dit jaar plaats
op woensdag 13 februari 2019 en dinsdag 19 februari 2019.
Enkele groepen hebben aangepaste data. Hierover informeert de leerkracht u.
De ouders en leerlingen van de groepen 7 ontvangen tijdens het adviesgesprek het voorlopig
schooladvies. Het voorlopig schooladvies geeft u en uw kind inzicht in de ontwikkelingen tot nu toe.
De leerkracht zal het advies mondeling aan u toelichten en daarnaast krijgt u het voorlopig
schooladvies schriftelijk mee naar huis.
De ouders en leerlingen van de groepen 8 ontvangen tijdens het adviesgesprek het definitief
schooladvies. Het definitief schooladvies is tot stand gekomen op basis van de werkhouding, de
methodetoetsen en de CITO toetsen van de afgelopen jaren van uw kind. De leerkracht zal het advies
mondeling aan u toelichten en daarnaast krijgt u het definitief schooladvies schriftelijk mee naar
huis. Op basis van het definitief schooladvies, vragen wij u om een passende school voor het
voortgezet onderwijs te kiezen samen met uw kind. U ontvangt tijdens het adviesgesprek een
formulier waarop u de schoolkeuze schriftelijk kunt aangeven. Uiterlijk 4 maart 2019 moet de
schoolkeuze voor uw kind schriftelijk bij ons ingediend zijn. De leerkracht zal samen met de kinderen
de aanmelding voor de school doen in de klas. Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande dan
kunt u bij de leerkracht terecht.
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Rapportgesprekken
Donderdag 7 februari a.s. krijgen alle kinderen het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis.
Dit verslag geeft u inzicht in de ontwikkeling van uw kind.
Wij nodigen u van harte uit om met de leerkracht(en) in gesprek
te gaan over de ontwikkeling van uw kind tijdens de
rapportgesprekken. Vanaf maandag 4 februari hangen de
intekenlijsten bij de klassen.

Proefjes
De winter heeft zich inmiddels ook laten zien in de
sneeuwvorm. Voor de kinderen natuurlijk dolle pret.
Groep 3A heeft samen met juf Susan een leuk proefje bedacht.
Wat gebeurt er met de sneeuw als je deze op verschillende
plekken zet. Zo gezegd zo gedaan. De sneeuw werd in 5 glazen
gedaan en op verschillende plekken neergezet: in de koelkast,
op een tafel, op de kast, buiten en op de verwarming. Na de
pauze was het dan zover. En werden de glazen erbij gepakt.
De klas weet nu dat sneeuw smelt en dat het water wordt, maar minder water dan de sneeuw die ze
in het glas hebben gestopt. Ook weten ze nu dat als het warm is de sneeuw veel sneller smelt dan
wanneer het koud is! Het was een te gekke proef.

Sneeuw!
Wat hebben we vorige week met z’n allen genoten van sneeuw en
ijs! Alle stukken ijs die de kinderen konden vinden op het
schoolplein werden verzameld en verdeeld onder 2 grote
‘ijsfabrieken’. Vervolgens kon iedereen die interesse had een stuk
ijs ‘kopen’. Dikke schik voor 10! Ook waren de
sneeuwballengevechten erg in trek evenals de knutsels met het
thema winter. Als kers op de taart werden verschillende kinderen
door ouders met de slee opgehaald bij de BSO!
Ja wat ons betreft mag het volgende week weer gaan sneeuwen!
Groetjes
KMN Kind & CO
BSO feestkasteel
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Voor uw agenda
04 feb
06 feb
07 feb
11 feb
13 feb
19 feb
22 feb
23 feb t/m 03 mrt

Inloopspreekuur ouders van 08:30 uur tot 10:00 uur
Veldfuif ‘Op weg naar …… ‘
Rapport mee
Studiedag expeditie 09:00 - 16:00 uur. Kinderen zijn vrij
Rapportgesprekken groep 1 t/m 6
Adviesgesprekken groep 7 en 8
Rapportgesprekken groep 1 t/m 6
Adviesgesprekken groep 7 en 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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