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Letterfeest
Op woensdag 6 februari jl. hebben alle groepen 3 het letterfeest gevierd.
De kinderen hebben in de afgelopen maanden alle letters aangeboden gekregen en kunnen ze nu
lezen en schrijven. Dit is super knap en daarom vierden wij feest: Het Letterfeest!
Veel ouders, verzorgers, opa's en oma's hebben samen met de kinderen een letterspeurtocht gehad
in de gang en lokalen van de onderbouw. Aan het einde van de speurtocht kregen alle kinderen een
letterdiploma en een zakje letter koekjes.
Wij zijn super trots op de kinderen. Het was een geslaagd feestje!
Juf Els, Juf Patricia en Juf Susan

1

Afscheid
Beste ouders,
Bij deze laat ik u weten, na mijn sabbatical, te stoppen met het werken in het reguliere onderwijs.
Vanaf 1975 ben ik, met een korte onderbreking, werkzaam geweest in het onderwijs. Het was en is
voor mij een passie en ik heb ervan genoten! Vele kinderen heb ik een stukje basis kunnen geven
voor hun verdere leven. Eerst als leerkracht en de laatste tien jaar op Het Veldhuis als intern
begeleider.
Het is nu tijd mijn kompas anders te richten. Begin februari verwachten wij ons 4e
kleinkind. Daarnaast ben ik in opleiding tot stadsgids van Utrecht. (Wie weet gaan wij
elkaar daar nog eens ontmoeten!). Ik dank u hartelijk voor het in mij gestelde
vertrouwen en wens u, met uw kinderen gezondheid, voorspoed en geluk voor de
toekomst.
Hartelijke groet,
Mieke Dorresteijn (intern begeleider bovenbouw)

Tik-tak-tik-tak
Voor kinderen kan het klok leren kijken een lastig proces zijn. Je ziet het
geworstel met ‘voor’ en ‘over’ en welke wijzer wijst nu wat aan?
En dan komt daar niet veel later ook de digitale tijd nog bij.
Jonge kinderen hebben vaak nog geen tijdsbesef en geen flauw idee hoe lang
tien minuten duren, of een uur of een kwartier. In groep 1/2 zijn we deze week
gestart met het leren klok kijken. Spelenderwijs nemen we de leerlingen mee in
de wereld van het ‘klokkijken’.

Vertraging ….
Helaas hebben we het weer en verkeer niet altijd in de hand. Dit kan aanleiding
zijn voor een vertraging, waardoor u niet op tijd op school kan zijn om uw kind
op te halen. Wij zijn ons ervan bewust dat u geen invloed heeft op onverwachte
weers- of verkeerssituaties. Wel willen wij u vragen om alert te zijn op weer- en
verkeer. Vaak kunt u hierop inspringen door iets eerder te vertrekken. Wanneer
veel ouders op een moment naar school bellen, lukt het ons niet altijd om de
betreffende kinderen hier tijdig over te informeren.
Graag vragen wij uw begrip hiervoor.

Van groot naar klein ….
Meten is weten hebben ze in groep 1/2b gedacht. Zo gezegd, zo gedaan. Van groot naar klein, dat
mochten de kinderen samen bedenken en uitvoeren.
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Mentorschap bij BSO Feestkasteel
Op BSO Feestkasteel heeft ieder kind een mentor. Het mentorschap maakt
onderdeel uit van de wet innovatie en kwaliteit kinderopvang.
Zelf vinden wij het erg fijn om te werken met mentoren, omdat je op die
manier kunt waarborgen dat elk kind goed in beeld blijft. In ons pedagogisch
beleid kunt u uitgebreid lezen wat hiervan de inhoud is;
'Ieder kind heeft een vaste pedagogisch medewerker als mentor. Vanaf de
start van de opvang ontfermt de mentor zich over het kind en is het vaste aanspreekpunt voor het
kind, ouders en, collega’s. De mentor zorgt dat het kind kennis maakt met de andere pedagogisch
medewerkers en de kinderen in de groep. Op deze manier leert het kind geleidelijk om te gaan met
het dagritme en de groepsnormen en leren het kind en de mentor elkaar kennen. De mentor volgt de
ontwikkeling en het welbevinden van het kind en verkrijgt deze informatie ook van de andere
betrokken pedagogisch medewerkers. Hiertoe heeft de mentor overleg met de clustermanager en/of
senior pedagogisch medewerker en collega’s, waarin het welbevinden van individuele kinderen, hun
gedrag en ontwikkeling en de groepsinteracties centraal staan. Op deze manier wordt met elkaar
afgestemd hoe het kind het beste begeleid kan worden in zijn ontwikkeling en er zo goed mogelijk
kan worden ingespeeld op de behoeften van het kind. Eventueel vervult de mentor ook een rol in het
contact met andere (externe) professionals (met toestemming van ouders). Als een kind overgaat
naar een andere groep of locatie, krijgt het een andere mentor en vindt er een overdracht plaats.'
(uit : pedagogisch werkplan BSO Feestkasteel 2018)
Met vriendelijke groeten
KMN Kind & Co
BSO Feestkasteel

Voor uw agenda
07 feb
11 feb
13 feb
19 feb
22 feb
23 feb t/m 03 mrt

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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