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Gouden weken: regel 3 centraal
Op dit moment zitten we in week 3 van “DE GOUDEN
WEKEN”. De focus in de groepen ligt nog steeds op een
positieve groepsvorming en het duidelijk vormgeven van
de klassenregels. Dit met als doel hier met elkaar de rest
van het schooljaar van te profiteren. In groep 5b hebben
ze een heus recept voor een ‘fijne klas’ gemaakt!

Zo genieten we met elkaar van een fijne sfeer en benutten we onze
leertijd effectief. Zoals u inmiddels weet, stellen wij iedere week
een nieuwe afspraak centraal. De afgelopen weken waren dit:
Week 1: Wij begroeten elkaar en kijken elkaar daarbij aan
(thema respect)
Week 2: Ik loop rustig door het gebouw
(thema veiligheid en gedrag)
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Vervolg Gouden Weken: regel 3 centraal
Daar komt deze week de volgende afspraak bij:

Wij gaan netjes om met
materiaal.
Dit betekent dat wij met elkaar zorgen dat wij spullen netjes opruimen op de plek waar wij het
vandaan hebben gehaald; dat wij, als we materialen en spullen van elkaar gebruiken, er zorgvuldig
mee omgaan en dat wij gezamenlijk zorgen dat de schoolmaterialen in de gangen ook in de kasten
worden opgeruimd. Zo kan iedereen gebruik blijven maken van de spullen en weten we allemaal
waar we spullen kunnen terugvinden. Ook hoort hierbij dat je best iets kunt opruimen, dat misschien
niet van jou is!
Het is goed om te zien en wij zijn dan ook trots om te kunnen melden dat leerlingen echt bewust
bezig zijn met het actief begroeten van elkaar en het rustig lopen door de gangen. Veel dank voor het
thuis bespreken van de schoolafspraken met uw kind(eren). Wij blijven de eerste twee regels
herhalen de komende weken. Zou u ook de nieuwe afspraak thuis weer met u kind willen
bespreken? Dan kunnen we er met elkaar voor zorgen dat Het Veldhuis er netjes en geordend uit
blijft zien en materialen een lang leven genieten.

Kinderpostzegels
‘Voor kinderen, door kinderen’, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie.
Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen.
De kinderen gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke producten te
verkopen. De missie van Stichting Kinderpostzegels is helder: ze geven kinderen
kansen op een betere toekomst. Kinderen zitten barstensvol energie, maar zijn
tegelijk kwetsbaar. Hoe mooi zou het zijn als ieder kind het beste uit zichzelf kan
halen? Dat het niet uitmaakt in welke situatie, plaats of omstandigheden het opgroeit.
Graag wil Het Veldhuis hier een steentje aan bijdragen. Dit jaar doen onze leerlingen uit de groepen
7 en 8 dan ook mee aan deze actie. De Kinderpostzegelactie start vanaf woensdag 26 september t/m
woensdag 3 oktober 2018. De leerkrachten geven de instructies in de klas en overhandigen de
pakketjes aan de leerlingen.

Gevonden voorwerpen
Heeft u ons ‘gevonden voorwerpen-hoekje’ al gezien?
Het afgelopen schooljaar is er veel ‘gevonden’. H Helaas hebben veel spullen
hun eigenaar nog niet gevonden.
Vrijdag 7 september, maandag 10 september en dinsdag 11 september worden
de spullen onder de trap, naast het hoekje, uitgestald. Hopelijk vinden veel
voorwerpen hun ‘baasje’ terug. De spullen die na 11 september niet zijn
opgehaald, worden naar een goed doel gebracht.
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Reminder Startgesprekken
In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen dat de startgesprekken er weer aankomen.
Vergeet u niet om uzelf in te schrijven op de intakelijsten, naast de deur van het lokaal van uw kind?
Ter reminder hierbij nog eenmaal de informatie:
De startgesprekken zijn bedoeld om een goed beeld van uw kind te krijgen zowel op school als thuis.
Wij hebben u daar, als ervaringsdeskundige van uw kind, voor nodig en nodigen u dan ook graag uit
voor een startgesprek met de leerkracht van uw kind op dinsdag 11 september of donderdag 20
september. De gesprekken duren maximaal 15 minuten.
Ter voorbereiding op het gesprek verzoeken wij u om bijgaand formulier in te vullen. De leerkracht
ontvangt dit ingevulde formulier graag zo spoedig mogelijk van u terug. Zo heeft de leerkracht
voldoende tijd om het gesprek voor te bereiden. Tijdens het gesprek kunnen nog afspraken worden
ingevuld die dan ter sprake komen.
Naast de deur van het lokaal van uw kind hangt vanaf maandag 3 september een lijst waarop u zich
in kunt schrijven. Wij willen u eraan herinneren dat wij het zeer op prijs stellen als beide ouders
aanwezig zijn. Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 geldt dat zij ook bij het gesprek aanwezig zijn,
met als doel om de kinderen nog meer te betrekken bij hun leerproces en eigen ontwikkeling.
Wij verheugen ons op de gesprekken en verwachten alle ouders daar te zien.

Inloopspreekuur
Iedere maandag van 08:30 uur tot 10:00 uur is er een inloopspreekuur voor ouders met vragen over
de algemene zaken in de school. Wilt u iets met het managementteam overleggen,
u bent van harte welkom!

Alarm op 12 september
Vanuit de onderwijsbonden is een oproep gedaan voor eigen acties van directeuren en middenkader.
De actie is om op woensdag 12 september om 09:00 uur de school te ontruimen. U heeft wellicht het
e.e.a. gelezen of gehoord vanuit de media. De managementteams van De Krullevaar en Het Veldhuis
nemen niet deel aan deze ontruimtingsactie. Voor de kinderen en het team zal er dan ook geen
ontruimingsoefening plaatsvinden.

(NIET) Fietsen op het schoolplein
Voor de veiligheid van de kinderen, ouders en medewerkers van de school,
hebben we de afspraak dat er op het schoolplein NIET gefietst wordt. Helaas zien
wij op dit moment dat dit toch gebeurt, wat gevaarlijke situaties oplevert.
Daarom willen wij u vragen hier alert op te zijn en dit met uw kinderen te
bespreken, zodat iedereen veilig naar en van school kan komen.
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Voor uw agenda
10 sept
11 sept
17 sept
18 sept
20 sept
21 sept
24 sept
25 sept
26 sept
27 sept
01 okt
03 okt
08 okt
10 okt
11 okt
12 okt

Inloopspreekuur
Startgesprekken middag en avond
Inloopspreekuur
Prinsjesdag
Startgesprekken middag en avond HALT-les groep 8
Info-ochtend nieuwe ouders 09.00 uur
Inloopspreekuur. Kind-vrije-middag vanaf 12.00 uur
MR vergadering/ informatieavond groep 1 t/m 4
Kinderpostzegel verkoop leerlingen groep 8
Informatieavond groep 5 t/m 8
Inloopspreekuur
Start kinderboekenweek
Inloopspreekuur
Veldfuif
Studiedag team; kinderen hele dag vrij
Einde kinderboekenweek

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