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Engelse dag op Het Veldhuis!
We zijn na de krokusvakantie gestart met het nieuwe thema op woensdag.
In de maand maart gaan wij de Engelse taal nog verder thematisch uitbreiden door middel van
spelenderwijs de seizoenen en het weer in het Engels te leren.
Samen met de kinderen gaan we aan de slag met het volgende thema:
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Cito woordenschat
Deze week worden in alle groepen 3 t/m 8 de nieuwe Cito woordenschat toetsen
afgenomen. De toets is een vernieuwing op de toets woordenschat voor
groep 3 t/m 8. De toetsen bevatten woorden die zijn geselecteerd uit de
woordenlijst Basilex. Dit is de meest recent beschikbare woordenlijst die is
geschreven voor kinderen.
Deze Cito telt niet mee maar wordt afgenomen om te onderzoeken wat de verschillen zijn tussen de
eerder afgenomen Cito woordenschat toets en de nieuwe editie van Cito. Deze toets wordt
schoolbreed afgenomen en zal worden geanalyseerd door onze interne begeleiders. Hieruit zal
blijken hoe wij ons woordenschatonderwijs willen gaan inrichten. Wanneer de analyse gedaan is en
het onderzoek is afgerond, volgt hierover een terugkoppeling naar u.

Week van de lentekriebels
Weet u het nog? Op maandag 11 maart start de week van de lentekriebels.
Tijdens deze week worden in alle groepen activiteiten georganiseerd onder leiding van Rutgers
Kenniscentrum seksualiteit.
Minstens drie keer per week wordt er in groep 1 t/m 8 een les gegeven over relationele en seksuele
vorming die aansluit op de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende
groepen. Er wordt gebruik gemaakt van het digitale lespakket ‘Kriebels in je Buik’.
In iedere bovenbouwklas komt een Kriebels in je Buik vragenbox te staan. Door middel van anonieme
vragenkaartjes kan iedereen zo zijn vragen stellen. Deze vragen zullen vervolgens behandeld worden
door de leerkracht in de klas.
Lentekriebelslied
De week van de Lentekriebels start met de première van het officiële Lentekriebelslied. Ter afsluiting
van de Week geven de kinderen op een papieren hartje aan wat ze geleerd hebben. Deze zal in de
school te bewonderen zijn.
Wij hopen dat u ook enthousiast bent en dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en
de Week van de Lentekriebels.
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Schoolproject
Maandag 11 maart vindt de opening plaats van het schoolproject. Eindelijk kunnen we het thema
bekend maken:

De komende weken zullen wij samen met de leerlingen op verschillende manieren invulling geven
aan dit thema. Noteer 2 april alvast in uw agenda. Dan sluiten we het schoolproject af met een
Thema-avond.

Naar de bibliotheek met de groepen 1/2
De komende twee weken hebben de groepen 1/2 een uitstapje naar de
bibliotheek. Tijdens dit uitstapje maken de jongste leerlingen van
Het Veldhuis op een leuke en bijzonder manier kennis met de wondere
wereld van verhalen. Tijdens onze bezoeken aan de bibliotheek staat het
verhaal van ‘Rupsje Nooitgenoeg’ van schrijver Eric Carle centraal.
Gisteren was groep 1/2b van juf Janneke aan de beurt. Bent u ook zo benieuwd naar de ervaringen
van de kinderen? Wij houden u hiervan in onze nieuwsbrief op de hoogte!

Verkeersregelaars Avond4daagse gezocht!
Op 25 t/m 28 juni vindt de Avond4daagse plaats. Vorig jaar was het een doorslaand succes!
De leerlingen vonden het super leuk om mee te lopen en hebben mooie medailles verdiend!

Ook dit jaar willen we graag met Het Veldhuis meelopen met de Avond4daagse!
Om mee te mogen doen met deze gezonde en erg leuke activiteit, zijn we als school verplicht om
verkeersregelaars te leveren. Als verkeersregelaar zorgt u voor de veiligheid van de lopers voor,
tijdens en na de avondvierdaagse door verkeer in goede banen te leiden. Na het volgen van een
e-learning en het succesvol afsluiten van het bijbehorende examen en de praktijktoets, bent u klaar
om deze leuke en verantwoordelijke taak te vervullen.
Voordat we inschrijvingen van de leerlingen gaan verzamelen willen we eerst zeker weten dat er
genoeg verkeersregelaars zijn. Het is een fantastische wijze om uw eigen kind en de andere
leerlingen te laten genieten van de Avond4daagse. Hoe leuk is het om hele rijen vol uitgelaten en
blije kinderen voorbij te zien stappen?! Ze zeggen vrolijk gedag en zingen terwijl ze langslopen.
Opgeven als verkeersregelaar kan door uiterlijk vóór 18 maart a.s. een mail te sturen naar
willemien.manden@rkshv.nl.
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De weg naar Pasen …..
Op Aswoensdag is de veertigdagentijd in de aanloop naar Pasen
begonnen. Dit is de dag na carnaval en het begin van de vastentijd
(een deel van de kalender van de Rooms Katholieke Kerk).
Vroeger was het verboden om vlees te eten voor christenen. De
laatste eeuw zijn er verschillende varianten op gekomen. Zo mochten
in de jaren 50 kinderen niet snoepen op de doordeweekse dagen.
Ze verzamelden dan hun snoep in een snoeptrommeltje. Op zondag
mochten ze die dan leegeten. Sommige katholieken waren strenger. Die vonden dat de kinderen pas
met Pasen hun snoeptrommeltje leeg mochten eten. Het was de bedoeling van de vasten dat
kinderen zo al op vroege leeftijd leerden om niet altijd toe te geven aan lichamelijke behoeften en de
geest beter in staat was om het leven te controleren.
In de bijlage hebben wij de nieuwsbrief van de parochie ‘Licht van Christus’ toegevoegd waarin
uitgebreid aandacht wordt geschonken aan ‘de weg naar Pasen’.

Landelijke stakingsdag
Op vrijdag 15 maart vindt er een Landelijke onderwijsstaking plaats. Hierover hebben wij u reeds
geïnformeerd. Ter reminder treft u hieronder nog een keer het overzicht aan van de klassenbezetting
op deze dag. Mocht u geen opvang hebben voor uw kind(eren) hebben, dan kunt u dit uiterlijk nog
vandaag aan ons kenbaar maken via info@hetveldhuis.nl.
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Vakantie op BSO Feestkasteel!
Op vakantiedagen is het op Feestkasteel net even anders dan anders.
Het is dan feest met een uitroepteken! Deze voorjaarsvakantie kwam ‘De
Scheikunde juf’ met ons proefjes doen! Leuk en leerzaam.
We hebben heerlijke zeepjes en parfum gemaakt. Zie hiernaast het resultaat.
Nieuwsgierig geworden naar BSO Feestkasteel? Bel gerust voor een rondleiding of meer informatie.
naar Sandra van Zetten, senior pedagogisch medewerker, te bereiken op telefoonnummer
06-50052156.
Met vriendelijke groeten,
KMN Kind & Co
BSO Feestkasteel

Voor uw agenda
11 mrt
18 mrt
20 mrt
22 mrt
26 mrt
28 mrt
01 apr
02 apr
04 apr
12 apr

Start schoolproject
Ouderkijkmiddag
Ouderkijkmiddag
Kind-vrije-middag, kinderen om 12:00 uur vrij
Ouderkijkmiddag
Ouderkijkmiddag
Inloopspreekuur MT 08:30-10:00 uur
Thema-avond afsluiting schoolproject
Praktijkexamen VVN – groep 7
Koningsspelen / sportdag

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