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Veldfuif ‘De Jungle’
Avond4Daagse
Voor uw agenda
Bijlage: Naschoolse activiteiten BSO Feestkasteel
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Veldfuif ‘De Jungle’
Afgelopen maandag 6 mei zijn we gestart met alweer het laatste
thema van onze Kunst en Cultuurcircuits centraal.
Het leerteam van de groepen 7-8 is erin geslaagd om een prachtig,
breed en leerzaam thema te bedenken, namelijk ‘DE JUNGLE’
De groepen 5 gaan zich verdiepen in dans en daarbij krijgen zij
ondersteuning van het UCK. De andere groepen gaan aan de slag
met één van de andere disciplines rond Kunst en Cultuur. Dit zal Drama, Muziek of Beeldend zijn.
Woensdag 29 mei sluiten we deze periode af met een presentatie van alle groepen tijdens de
Veldfuif. Hieronder kunt u in het schema zien wanneer de groep van uw kind de Veldfuif heeft. Wij
vinden het waardevol voor de kinderen als u hierbij aanwezig kunt zijn en we hopen dan ook veel
ouders te ontmoeten op woensdag 29 mei.
Verdeling van de groepen bij de Veldfuif van 29 mei 2019
Ronde 1

08.45 uur – 09.30 uur

1/2c, 4b, 5a, 6b, 7a, 8a

Ronde 2

09.45 uur – 10.30 uur

1/2a, 3a, 4a, 5b, 6c, 7b, 8c

Ronde 3

10.45 uur – 11.30 uur

1/2b, 3b, 5c, 6a, 7c, 8b

Einde
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Avond4daagse
De wandelschoenen kunnen in het vet en het welbekende ‘Potje met
vet’ kan geoefend worden. Afgelopen week konden de leerlingen zich
aanmelden om met Het Veldhuis mee te lopen met de Avond4daagse!
En dat is in grote getalen gebeurd. Uiterlijk 1 week voor de start van de
Avond4daagse op dinsdag 25 juni a.s. informeren wij u over waar en om hoe laat u op deze dagen
wordt verwacht.

Voor uw agenda
17 mei
24 mei
29 mei
30 & 31 mei
03 juni
10 t/m 14 juni
19 juni
21 juni
24 juni
25 t/m 28 juni
1 juli
4 juli
9 t/m 11 juli
11 juli
16 juli
19 juli
22 juli t/m 30 aug
2 sept

Informatieochtend nieuwe ouders, 09:00-10:30 uur
Praktijkexamen VVN – groepen 8
Veldfuif
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Inloopspreekuur ouders MT; 08:30-10:00 uur
Pinkstervakantie
Informatieochtend nieuwe ouders, 09:00-10:30 uur
Zomerfeest / Meester- en juffendag
Kind-vrije-dag, alle kinderen vrij
Avond4daagse
Inloopspreekuur ouders MT; 08:30-10:30 uur
Rapport mee
Musical groep 8
Kennismaking nieuwe groep
Afscheid groep 8 (11:00 uur)
Laatste schooldag, vanaf 12:00 uur alle kinderen vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag

Wij wensen u een alvast een heel fijn weekend!
Team Het Veldhuis
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NaSchoolse Activiteiten Feestkasteel
In

2019 hebben we weer een leuk aanbod aan NaSchoolse Activiteiten (NSA) dat vanuit
KMN Kind & Co wordt georganiseerd. Hoe gaat dat in zijn werk? En wat gaan we doen?
Hoe gaat dat in zijn werk?
De naschoolse activiteiten zijn toegankelijk voor alle kinderen die naar Het Veldhuis, de Krullenvaar,
de Pantarijn en/ of BSO Feestkasteel gaan. De activiteiten vinden plaats in ruimten van de school of
de BSO en worden begeleid door deskundige docenten.
IWereld
Deelname is alléén mogelijk aan de gehele
cursus, er zijn geen losse lessen mogelijk.
Heb je zin om mee te doen? Inschrijven gaat digitaal via www.kmnkindenco.nl/nsafeestkasteel.
Telefonisch kunnen er geen inschrijvingen verwerkt worden. Betalen gaat door middel van een
eenmalige machtiging tot incasso via het digitale formulier. Alle geplaatste kinderen krijgen bericht.
Kinderen die niet geplaatst kunnen worden, zetten we op een wachtlijst en die zijn een volgende
keer met voorrang aan de beurt. Ook zij ontvangen een bericht.
Inschrijfperioden: 6 mei t/m woensdag 22 mei.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden
tot Ashley van der Put, bereikbaar via;
nsafeestkasteel@kmnkindenco.nl of
06-15354963
Wat gaan we doen?
Mini Zaalvoetbal
Vindt jij voetballen leuk? En vindt jij het leuk om kleine technieken te leren doormiddel van allemaal
zaalvoetbalspelletjes? Geef je dan snel op en doe mee
met alle zaalvoetbaloefeningen.
Doelgroep
Groep 1-2-3-4
Data
Maandag 27 mei, 3 juni, 17 juni en 1 juli.
Tijd
14:00 tot 15:00 uur
Kijk les
Maandag 1 juli vanaf 14:30.
Locatie
Speelzaal van het Veldhuis (naast de oranje zaal).
Kosten
€30,- Voor de kinderen die vanuit school deel willen nemen aan de workshop.
€20,- Voor de kinderen die op deze cursusdag naar BSO Feestkasteel gaan.
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Schilderen
Komende 4 weken gaan wij op een kunstenaarstoer waarbij we gaan “kleuren” met zand, een
sleutelhanger versieren met fijne penseelstreken, canvasdoek met naam kwasten en een porseleinen
beker gaan beschilderen!
Je gaat na elke workshop met je zelfgemaakte creatie naar huis!
Doelgroep
Groep 1-2-3-4
Data
Dinsdag 28 mei, 4 juni, 18 juni en 2 juli
Tijd
15:00 tot 16:00 uur
Kijkles
Dinsdag 2 juli om 15.45
Locatie
Knutsellokaal van Het Veldhuis (naast de groepen 8)
Kosten
€30,- Voor de kinderen die vanuit school deel willen nemen aan de workshop.
€20,- Voor de kinderen die op deze cursusdag naar BSO Feestkasteel gaan.

Zaalvoetbal
Wij gaan in de gymzaal allemaal leuke en speelse voetbaloefeningen doen, waardoor jij de beste
zaalvoetballer wordt. Je gaat via spelvormen er achter komen welke technieken en tactieken anders
zijn dan op het grasveld voetballen.
Wil jij alle technieken leren van het zaalvoetbal? Geef je dan snel op.
Doelgroep
Groep 5-6-7-8
Data
Maandag 27 mei, 3 juni, 17 juni en 1 juli.
Tijd
15:00 tot 16:00 uur
Kijk les
Maandag 1 juli vanaf 15:30.
Locatie
Gymzaal
Kosten
€30,- Voor de kinderen die vanuit school deel willen nemen aan de workshop.
€20,- Voor de kinderen die op deze cursusdag naar BSO Feestkasteel gaan.
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Haken
Wij gaan aan de slag met de basis steken van het haken. Je leert hoe je een armbandje moet steken
met verschillende kraaltjes erin verwerkt.
Naast het steken van armbandjes ga je ook leren een armbandje te knopen. Dit kan met
verschillende vormen en technieken van knopen, waardoor jouw armbandjes nooit hetzelfde zal zijn.
Doelgroep
Groep 5-6-7-8
Data
Dinsdag 28 mei, 4 juni, 18 juni en 2 juli
Tijd
15:00 tot 16:00 uur
Kijk les
Dinsdag 2 juli om 15.45
Locatie
Knutsellokaal van BSO Feestkasteel (naast de groepen 8)
Kosten
€30,- Voor de kinderen die vanuit school deel willen nemen aan de workshop.
€20,- Voor de kinderen die op deze cursusdag naar BSO Feestkasteel gaan.
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