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Afsluiting schoolproject

Een nieuw jasje

30 januari 2020

Onze nieuwsbrief heeft een nieuw jasje
gekregen.
Hiermee hebben we getracht de uitstraling een
meer ‘Veldhuis’ gezicht te geven.
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Landelijke onderwijsstaking 30 en 31 januari
Vandaag en morgen vindt de landelijke onderwijsstaking plaats.
Op Het Veldhuis geven alle teamleden zelf invulling aan hoe ze
deze stakingsdagen het beste kunnen invullen waarbij het motto
‘de leerkracht centraal’ leidend is.

30 januari 2020

Daarnaast hebben wij vanochtend op ludieke wijze invulling
gegeven aan de stakingsdag. Middels een aantal zelf gemaakte
filmpjes, geven wij extra aandacht aan de visie van Het Veldhuis.
Deze filmpjes zijn gedurende de dag geplaatst op Instagram.
Nieuwsgierig geworden?
Check dan snel ons Instagramaccount @kbshetveldhuis!
Wilt u meer weten over onze visie?
Bezoek onze website en ga naar Onze School -> Visie. Hier staat
onze visie uitgebreid beschreven.

VO Gids

Een middelbare school kiezen blijkt in de praktijk niet altijd zo
eenvoudig, maar de VO-gids helpt u en de kinderen bij het
kiezen van de juiste middelbare school.
De VO-gids verschijnt jaarlijks op de basisschool met
onderwerpen die bij de overstap naar de middelbare school
belangrijk zijn. Het is immers een grote stap. Na acht jaar op
de basisschool, in veel gevallen dicht bij huis, is de stap naar
het voortgezet onderwijs veel meer dan alleen een nieuwe
locatie. En er valt wat te kiezen! In de omgeving van De
Meern, of soms wat verder weg, zijn bijzondere scholen. Maak
dan maar eens een goede keuze.
Welke middelbare school past bij uw kind? Zoek en vergelijk
middelbare scholen in deze regio. Weet u nog niet wat voor
school bij uw kind pas? Volg dan het handige VO Gids
stappenplan.
De VO-gids is te vinden op
www.devogids.nl/opjescherm/2020/editie/utrecht e.o.
Met de link in de begeleidende mail, komt u direct terecht op
de digitale VO Gids.
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Carnaval op het Kwebbelhuuske

30 januari 2020

Op vrijdag 21 februari a.s. vieren wij op Het Veldhuis carnaval.
Alle kinderen mogen verkleed op school komen en hoeven geen 10-uurtje mee te nemen. Deze wordt
verzorgd door de oudervereniging.
Deze ochtend starten wij gezamenlijk op het plein met onze gekozen
prins en prinses carnaval van het Kwebbelhuuske. Dit is de naam van onze school tijdens carnaval.
Samen met de leerkrachten lopen onze prins en prinses de polonaise over het plein en vanuit het plein
richting de klassen. Wij gaan er met elkaar een gezellig feest van maken die ochtend, maar het gebruik
van confetti en/of spuitbussen is niet toegestaan in en buiten de school!
Deze ochtend gaan alle groepen in een ronde van de Veldfuif hun gekozen carnavalshit aan elkaar laten
zien. Samen maken wij hier een carnavalsparty van.
Tijdens de andere rondes mogen de leerkrachten zelf invulling geven aan de rest van de ochtend.
Deze dag zijn de kinderen om 12 uur vrij en dan begint de voorjaarsvakantie!!!!!
Alaaf, Alaaf, Alaaf

Kerstkaartenactie ouderenfonds
Op initiatief van het ouderenfonds, hebben
de leerlingen uit de groepen 7 en 8 in
december kerstkaarten gestuurd naar
ouderen, zodat zij zich minder alleen voelen
tijdens de feestdagen.
Hoe dankbaar de ouderen zijn met deze
kleine attenties, bleek toen Suze en Diego
een kaartje terug ontvingen.
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Rapporten
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Donderdag 6 februari a.s. krijgen alle kinderen het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis.
Vanaf dit schooljaar worden de rapporten gemaakt vanuit ParnasSys. Zij zullen er dan ook iets anders
uitzien dan u wellicht gewend bent.
Dit verslag geeft u inzicht in de ontwikkeling van uw kind. Wij nodigen u van harte uit om met de
leerkracht(en) in gesprek te gaan over de ontwikkeling van uw kind tijdens de rapportgesprekken.
Vanaf vrijdag 7 februari a.s. hangen de intekenlijsten bij de klassen.

Bericht van de MR

Vacatures MR

Afgelopen vergadering van de
Medezeggenschapsraad (MR) hebben we
gesproken over hoe de school zich het
afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Er is
tevredenheid bij de MR over de ingezette lijn,
maar we zijn er nog niet. De
tevredenheidsonderzoeken gehouden onder
ouders, personeel en de leerlingen in de
bovenbouw kunnen waardevolle inzichten
geven over waar de school staat en welke
onderwerpen onze bijzondere aandacht
vragen. De uitkomsten van de
tevredenheidsonderzoeken worden in een
volgende vergadering van de MR besproken.

Met het vertrek van Niels en Esther is er een
vacature in de MR ontstaan.

De MR heeft daarnaast ingestemd met de
begroting van Het Veldhuis en vooruitgeblikt
naar de twee stakingsdagen eind januari.
In een aparte bijeenkomst is afscheid genomen
van drie MR-leden: Ester Steeman en Niels
Klein (beide ouders) en Hetty de Waal
(personeel).
Bij deze gelegenheid is veel waardering
uitgesproken voor hun inzet de afgelopen
jaren.

De MR bestaat uit 4 ouders en 4
personeelsleden van het Veldhuis. Via de MR
praten ouders en personeel mee over het
beleid van onze school. We spreken over de
hoofdlijnen van het onderwijsbeleid, financiën,
inrichting en organisatie van de school. Zaken
die uiteindelijk allemaal bijdragen om van onze
school een fijne plek te maken voor onze
kinderen.
Daarnaast is de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van de stichting ,
waaronder Het Veldhuis valt, ook op zoek naar
een ouder die de school daar wil
vertegenwoordigen. Deze ouder wordt door
de MR namens Het Veldhuis voorgedragen.
Zowel de MR als de GMR vergaderen 6-8 keer
per jaar in de avonduren
Lijkt het je leuk om actief te worden en een
steentje bij te dragen door mee te denken
over de toekomst van onze school en de
stichting?
Neem dan (vrijblijvend) contact op met de
voorzitter van de MR: Dimitri Gilissen, 06 -53
96 12 12 of
mail naar dneagilissen@gmail.com.
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Nieuwe collega
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Wij zijn verheugd om onze nieuwe collega Lisan Lindman aan u voor te stellen.

Vanaf maandag 3 februari a.s. zal zij op maandag en donderdag de gymlessen gaan verzorgen.
Wij wensen Lisan veel plezier op Het Veldhuis!

Voor uw agenda
30-01
31-01
06-02
13-02
14-02
18-02
21-02
24-02 t/m 28-02

Landelijke onderwijsstaking, alle kinderen vrij
Landelijke onderwijsstaking, alle kinderen vrij
Rapport 1 mee, groepen 2 t/m 8
Feestelijke afsluiting schoolproject ‘De Tijdmachine’
Tussengesprekken, groepen 1 t/m 6
(Voorlopige) Adviesgesprekken, groepen 7 en 8
Studiedag, alle kinderen vrij
Tussengesprekken, groepen 1 t/m 6
(Voorlopige) Adviesgesprekken, groepen 7 en 8
Carnaval, kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Krokusvakantie

