Veldpost
Nieuwsbrief van Het Veldhuis
8 november 2018

Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:










Pedagogisch Klimaat: Omgaan met conflicten
Ouderavond
Kamp
Week van Respect
Even voorstellen ….
Ouderkijkochtend
Gezocht: Inpakpieten!
Hoeveel speelruimte geeft BSO Feestkasteel aan de kinderen?
Voor uw agenda

afdas faf
afsadfa

Pedagogisch Klimaat: Omgaan met conflicten
Afgelopen week stond alles in het thema van de Week van Respect. In iedere alle groep is er les
gegeven over Respect. De groepen 8 hebben een gastles gehad van Tweede Kamerlid Joba van den
Berg. Ze hebben niet alleen geleerd hoe er met respect een debat gevoerd moet worden, maar ze
weten nu ook hoe het parlement in Nederland werkt. In de andere groepen zijn er lessen gegeven
over burgervorming, respectvol samenwerken en hoe we met respect omgaan met elkaar.
Deze onderwerpen komen de aankomende periode goed van pas, namelijk het thema
‘Omgaan met conflicten’ staat centraal bij ons op school.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe ze met elkaar kunnen omgaan wanneer ze in een
conflict zitten. Conflicten kunnen van alles zijn, van meningsverschillen tot aan ruzies. Het is
belangrijk dat kinderen leren om hier juist op te reageren.
Zo leren we de kinderen om met de kikkerkaart te werken.
Op de kikkerkaart staan negen voorbeelden over hoe je problemen goed
kunt oplossen. Door met de kinderen hierover te praten, te oefenen en
op die manier de vaardigheden eigen te laten worden bij de kinderen,
zorgen we voor prettige oplossingen van conflicten. Niet alleen de
kikkerkaart zal centraal staan de komende periode, luisteren naar elkaar,
samenwerken om tot een oplossing te komen, gedragingen, rolneming en
verantwoordelijkheid zijn allemaal onderwerpen waar wij de komende
weken aan gaan werken.
Wij hebben gedurende de Gouden Weken gemerkt dat het voor de
kinderen erg prettig was dat er thuis over de Gouden Weken werd
gesproken. Zou u dit thuis door willen zetten met het volgende thema: Omgaan met conflicten?
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Ouderavond: Het Veldhuis parallel in ontwikkeling
Als school staan wij voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs om de kansen
voor alle leerlingen in het vervolgonderwijs en hun deelname aan de
samenleving te maximaliseren. Ons onderwijs is gericht op drie
doeldomeinen: kwalificatie, burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap.
Kwalificatie gaat over het aanleren van de nodige kennis, vaardigheden en
houdingsaspecten om de wereld te kunnen begrijpen.
De kansen in de samenleving nemen toe naarmate je meer kennis en vaardigheden hebt. Om ieder
kind deze kansen te bieden, hebben wij hoge verwachtingen voor alle leerlingen. Vanuit
wetenschappelijke inzichten weten we dat deze hoge verwachtingen voor alle leerlingen haalbaar
zijn, mits er voldoende en op de juiste wijze wordt lesgegeven in de kennis, vaardigheden en
houdingsaspecten. Vanuit het doeldoemein kwalificatie wordt er gewerkt aan burgerschapsvorming
om deze leerlingen op sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen
tot kritische burgers met normen en waarden die passen bij onze
cultuur. Daarnaast leren leerlingen bij persoonlijk leiderschap dat
en hoe zij regie kunnen uitoefenen op hun eigen ontwikkeling en
deelname aan de samenleving. Dit zit in het onderwijsprogramma
gevlochten. Om ruimte te creëren voor kwalitatief hoogwaardig
onderwijs, zet Het Veldhuis in op een veilige en vertrouwde
schoolcultuur, waarin kinderen door leraren in hun sociaalemotionele ontwikkeling worden gestimuleerd en begeleid. Op Het
Veldhuis heerst er een pedagogisch klimaat van rust, regelmaat en
structuur waarin wangedrag en pesten niet wordt getolereerd.
Hoe wij het onderwijs vanaf dit schooljaar vormgeven heeft u tijdens de bijeenkomst in april jl. en
wellicht van uw kind(eren) gehoord. Wij vinden het een goed idee als u deze vorm van onderwijs met
de daarbij behorende lessen zelf eens beleeft. Het wordt een leuke avond met workshops.

U komt toch ook op 15 november a.s.?!
De intakelijsten voor de workshops hangen bij kleuterbouw. Na de workshops horen wij graag uw
ervaring onder het genot van een drankje en hapje.

Kamp
Gisteren zijn de leerlingen uit groep 8 onder begeleiding van ouders en
leraren op de fiets gestapt richting de Utrechtse Heuvelrug. Het
kampavontuur is dan eigenlijk begonnen. De groep van meer dan 90
leerlingen werd door alle kinderen van de school en ouders
uitgezwaaid, waarna de tocht kon beginnen. Gelukkig zit het weer mee
en beloven het drie fantastische dagen te worden.
Wij hebben wat foto’s geplaatst om u een
impressie te geven. We zijn benieuwd naar
alle verhalen als ze vrijdag terug zijn.
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Week van Respect
Op maandag 5 november jl. hebben de groepen 8 bezoek
gekregen van Tweede Kamerlid Joba van den Berg van het
CDA. Zij verzorgde een gastles waarin de leerlingen hebben
geleerd waarom het belangrijk is om niet alleen respect te
hebben en te tonen voor elkaar, maar ook in situaties of voor
andersgestemden.
Er werden debatten gevoerd, waarbij leerlingen de kans kregen om hun mening te geven
en met argumenten te onderbouwen. Daaropvolgend kregen medeleerlingen de
mogelijkheid om hierop ‘respectvol’ te reageren.

Even voorstellen ….
Mijn naam is Mariëlle van der Sluijs. Na de herfstvakantie ben ik met veel plezier gestart in groep 4a.
Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging op een school die volop in beweging is en
waarbij oog is voor elkaar. Deze heb ik hier gevonden! Het waren fijne eerste dagen op
Het Veldhuis en er is ook al volop geleerd in groep 4a.
Hiervoor heb ik ruim 10 jaar op een kleine basisschool gewerkt, in bijna alle groepen.
Daarnaast was ik coach van Pabostudenten en startende leerkrachten. Samen met
Peter en onze zoon van 7 en dochter van 4 jaar woon ik in het pittoreske Linschoten. In
mijn vrije tijd sta ik op de tennisbaan, loop ik een rondje hard en ben ik actief op de school van onze
kinderen. Als er dan nog een beetje tijd over is spreek ik graag af met vrienden en familie.
Mijn naam is Jessica Teeuwen, 33 jaar en woon samen met mijn vriend in Nieuwkoop.
Afgelopen vrijdag 2 november ben ik begonnen op Het Veldhuis als
onderwijsassistent. Ik ben geadopteerd uit Sri Lanka. Ik was 4 weken oud toen
ik in Nederland kwam. Mijn twee lieve ouders komen ook uit het onderwijs,
daarom vind ik het werken in het onderwijs zo interessant. Mijn hobby’s zijn
sieraden maken, in de tuin werken, wandelen en gezellig met vrienden
afspreken. Ik werk 7 jaar als onderwijsassistent en werk naast 3 dagen op
Het Veldhuis ook nog 2 dagen op een school in Overvecht. Ik heb heel veel zin
om op Het Veldhuis te werken. Ik werk op maandag, dinsdag en vrijdag in de
groepen 1, 2 en 3. Hier zal ik de leerkracht ondersteunen en met kleine groepjes kinderen werken om
zo een steentje bij te dragen aan goed onderwijs. Kom gerust eens binnenlopen om kennis te maken.
Ouderkijkochtend
De komende twee weken organiseren wij de ouderkijkochtenden. Op deze
ochtenden bent u van 08:30 uur tot 09:30 uur welkom om in de klas van uw
kind(eren) mee te kijken. Vanaf vrijdag 9 november a.s. kunt u zich hiervoor
inschrijven op de intakelijsten die bij de klaslokalen hangen. De data van deze
ouderkijkochtenden kunt u terugvinden onder ‘Voor uw agenda’ en op de
jaarkalender.
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Gezocht: Inpakpieten!
Volgende week wordt de school weer versierd en kan de voorpret beginnen.
"De inpakpieten" hebben op vrijdagochtend 23 november binnen school een grote
klus te klaren. We verzamelen ons onder aan de trap bij de ingang bovenbouw,
direct om 08.30 uur. Heeft u kleine kinderen die nog niet naar school gaan? Geen
probleem, die kunt u gewoon meenemen wanneer u ons komt helpen. Het is wel
aan u zelf om in te schatten of dit handig is bij de inpakactiviteit. Bent u in de
gelegenheid ons op deze datum te helpen? Laat het ons weten via
oudervereniging@hetveldhuis.nl

Hoeveel speelruimte geeft BSO Feestkasteel aan de kinderen?
Vooropgesteld staat bij ons altijd de veiligheid. Betekent dat we dan altijd alle risico's inperken?
Nee dat niet. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen hun grenzen kunnen testen en
verleggen door nieuwe activiteiten uit te proberen. Oké, maar waar ligt dan de grens?
We maken bij de BSO onderscheid in:
1. Te gevaarlijk, deze activiteiten mogen kinderen niet uitvoeren.
(Zoals bijvoorbeeld het werken met een lijmpistool of van het
klimtoestel af springen)
2. Erg leuk en spannend met een klein risico, deze activiteiten zijn
leeftijd afhankelijk en mogen alleen onder begeleiding.
(Figuurzagen, timmeren, van het podium afspringen om vervolgens
op een zitzak te belanden, helpen fruit snijden, koken en bakken)
3. Aanvaardbare risico's. (Dat zijn bijvoorbeeld spellen met snelheid of sport. Vooral met
buitenspelen kun je nog wel eens een bult of een schaafwond op lopen. Maar dat is vaak
helemaal niet erg. Wij juffen zijn er altijd om je op te vangen en er ligt altijd een coolpack voor je
klaar in de vriezer.)
Met een beetje risico komen we er wel!
Groetjes,
KMN Kind & Co
Team BSO Feestkasteel

4

Voor uw agenda
05 nov
06 t/m 12 nov
07 t/m 09 nov
14 nov
15 nov
16 nov
20 nov
21 nov
22 nov
26 nov
28 nov
03 dec
05 dec
07 dec

Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Week van Respect
Kamp groep 8
Informatieochtend nieuwe ouders (09:00 - 10:30 uur)
Ouderkijkochtend
Ouderavond
Ouderkijkochtend
Ouderkijkochtend
Studiedag team; kinderen hele dag vrij
Ouderkijkochtend
Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Veldfuif
Inloopspreekuur MT (08:30 - 10:00 uur)
Sinterklaas
Studiedag; kinderen hele dag vrij

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