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‘Kom erbij’
Afgelopen woensdag hebben wij gezamenlijk de aftrap gegeven voor de
Kinderboekenweek. Het thema ‘Kom erbij’ werd door het team op ludieke
wijze uitgebeeld voor alle leerlingen en ouders.
Zodra je de school binnenloopt, ontkom je niet
aan de Kinderboekenweek. En ook in de klassen
zijn we inmiddels druk bezig met de verschillende
activiteiten.

Elke groep geeft op hun eigen manier invulling aan de thema’s
‘Kom erbij’ en ‘Vriendschap’. Zo heeft groep 3a een mooie
puzzel gemaakt die alle ‘leerlingen’ met elkaar verbindt, door
hun eigen gemaakte puzzelstukje.
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Dierendag
Werelddierendag is een moment in het jaar waarop extra aandacht wordt besteed aan de
dieren. Zo ook op Het Veldhuis.
Zo moesten de (knuffel)dieren
van groep 3b even in de klas wachten,
terwijl hun ‘baasjes’ op pad gingen;

…. krijgen de (knuffel)
dieren een ‘kijkje in
de keuken’ van
groep 3a;

en werd meester Rick vanochtend verrast door
een beestenboel in groep 8b.
Unicorns, zebra’s, koeien….
Niets was te gek op dierendag!

Gouden weken: Wij werken met iedereen samen en helpen elkaar
De 7e 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).
Week 5: Ik ken de regels en ik houd mij er aan (veiligheid).
Week 6: Wij zorgen goed voor elkaar (respect).
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Deze week staat de laatste gouden regel centraal:

Wij werken met
iedereen samen en
helpen elkaar.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen van de leerkrachten
leren, maar eveneens van en met elkaar. Door elkaar te helpen leren
kinderen van elkaar. Het samenwerken zorgt voor een gevoel van
verbinding, het samen bereiken van een resultaat. Groep 8A is er al goed
mee bezig. De komende week gaan we aan de slag met samenwerken,
met iedereen. Van iedereen kun je leren!
Zou u dit thuis ook weer willen bespreken? Dan werken wij als ouders
en school samen en laten we zien dat ook wij samenwerken aan een
fijne sfeer op de school.

Informatieavond VO
Voor zowel de kinderen als voor de ouders van groep 7 en 8 wacht een
leuk maar spannend jaar. De leerlingen van groep 8 zullen aan het eind
van dit schooljaar de overstap gaan maken naar het voortgezet
onderwijs en de groep 7 leerlingen zullen zich komend jaar hierop gaan
oriënteren. Samen zult u op zoek gaan naar een geschikte school.
Maar waar moet u allemaal aan denken?
Om u hierbij te helpen, organiseren wij op donderdag 18 oktober a.s. van 19:00 uur tot
20:00 uur een informatieavond over de stap naar het voortgezet onderwijs.
Tijdens deze avond informeren wij u o.a. over wat het voortgezet onderwijs precies inhoudt,
wat de verschillen zijn tussen de diverse onderwijstypes, welke scholen er in de omgeving
zijn en wat de criteria zijn om op een bepaald type onderwijs toegelaten te worden.
U bent van harte welkom op deze informatieavond!
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Een nieuw jasje
U heeft het misschien al gezien:
onze trappen zijn in een nieuw jasje
gestoken!
Beide trappen hebben
een eigen ‘thema’ gekregen,
waar al meteen gebruik van werd gemaakt
door juf Els en juf Janneke!

Theater Talent!
De naschoolse activiteiten zijn weer begonnen!
Deze week beklommen onze theatertalentjes het podium. De
eerste theaterles stond in het teken van kennismaken. Er werden
verschillende spelletjes gedaan om kennis te maken met
verschillende emoties. Daarnaast is het belangrijk om te leren je
te verplaatsen in iemand anders. Bijvoorbeeld in een stier of een
slak. Dat ging de kinderen goed af. Vooral de slang zorgde voor veel spelplezier. We kijken
nu alweer uit naar volgende week!
Groetjes,
KMN Kind & Co
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Voor uw agenda
08 okt
10 okt
11 okt
12 okt
15 okt
18 okt
22 t/m 28 okt
29 okt
05 nov
07 t/m 09 nov

Inloopspreekuur MT 08:30 - 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
Inloopspreekuur MT 08:30 - 10:00 uur
Kamp groep 8

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