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Wat fijn dat we de kinderen weer fysiek op onze school kunnen ontvangen.
Wel wat anders dan we met zijn allen gewend zijn. Het is een stuk rustiger
in de school, omdat de helft van de kinderen maar aanwezig is.

Een woord van de directeur
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Waar we allemaal naar uitkeken, gebeurde afgelopen maandag:
de deuren van Het Veldhuis mochten weer open!

Heropening Het Veldhuis
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Heropening Het Veldhuis

Aangepaste (jaar)planning
Voor uw agenda

De eerste schooldag van de groepen A en B was dan ook best wennen:
meer ruimte in de klas, sommige vriendjes of vriendinnetjes die er niet zijn
omdat ze in de andere verdeelgroep zijn ingepland en niet te vergeten zo
veel als mogelijk 1.5 meter afstand houden van de leerkracht.
Ook voor de leerkrachten is deze nieuwe wijze van lesgeven even wennen.
Gedurende twee achtereenvolgende dagen geven ze dezelfde lessen,
waarbij ze daarnaast het lesprogramma voor het thuisonderwijs verstrekken
en waar nodig begeleiden. Maar wat vindt iedereen het heerlijk om de
kinderen weer om zich heen te hebben.
We kijken terug op een geslaagde heropening van Het Veldhuis en zijn trots
op de kinderen en leerkrachten over de wijze hoe er invulling gegeven
wordt aan het onderwijs gedurende deze coronacrisis en de flexibiliteit die
deze periode met zich meebrengt!
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Een woord van de directeur

Het is tijd voor een update.
Tijd voor ander nieuws dan alleen maar de maatregelen in verband met de Corona pandemie. Terugkijken en
vooruitkijken.
Dit schooljaar zijn er echt stappen gemaakt. Stappen op het gebied van de kwaliteit en analyse, stappen op het gebied
van de High Performing School en de effectieve lerende organisatie, stappen op het gebied van instructieniveau en
didactisch handelen, maar bovenal is het vertrouwen gegroeid en is er rust op school. Duidelijkheid.
Ondanks het feit dat we een vreemde periode achter de rug hebben, denk ik dat dit ook bij u als ouders zo overkomt.
En het allerbelangrijkste… De kinderen ervaren dit ook. Het was heel fijn om alle kinderen weer te zien lachen en leren OP
school deze week!
Achter de schermen is er in de afgelopen weken hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Reeds
eerder bent u op de hoogte gebracht, dat mijn opdracht op Het Veldhuis is verlengd en dat ik ook in het nieuwe
schooljaar hier ben. Dit geeft ook duidelijkheid en rust. We kunnen verder bouwen op het huidige schooljaar, de
samenwerking met elkaar en op het vertrouwen dat we ook van de ouders krijgen en zo nodig hebben. Zeker als het gaat
om het verhaal van Het Veldhuis.
Er is hard gewerkt aan het realiseren van een goede flyer voor de school en aan de fysieke uitingen die Het Veldhuis
zichtbaarder moeten maken en ‘smoel’ moeten geven. Later in dit schooljaar zal hier meer bekend over worden.
Marketing, media, communicatie en andere uitingen zijn belangrijk, maar belangrijker is dat u onze school
vertegenwoordigd! Een ambassadeur bent van Het Veldhuis. Dat hebben we nodig in de wijk!
Mocht er onverhoopt toch een keer een kink in de kabel zitten, een probleem zijn of wat het ook is, dan is dit iets om
samen op te lossen. Alles in hetzelfde belang, namelijk het kind!
De formatie is altijd een flinke klus. Hoe krijgen we alle groepen weer optimaal bezet? Ook daar zijn we druk mee bezig.
De school zal krimpen van 17 naar 14 groepen (vandaar ook bovenstaand verhaal) en dat heeft natuurlijk consequenties
voor de personele bezetting op school. Dit is een delicaat proces waar zorgvuldig in moet worden gehandeld en dat kost
tijd. Ons streven is om u na de pinkstervakantie hierover nader te informeren. Naar verwachting zullen wij 3 weken voor
het einde van het schooljaar de complete formatie met de leerkrachtenbezetting aan u kunnen verstrekken.
Ook bestaat Het Veldhuis dit schooljaar 20 jaar.
Graag hadden we daar in het begin van de zomer (met lekker warm weer) aandacht aan besteed. Dat kunnen we helaas
op dit moment niet fysiek vieren. We kunnen niet bij elkaar komen en er een borrel op drinken. Hier moeten we nog iets
ludieks op verzinnen. Maar daar komen we natuurlijk op terug!

Voor nu even voldoende. Ik wens iedereen gezondheid en hoop u allen in de nabije toekomst weer te verwelkomen op
Het Veldhuis!
Met vriendelijke groet,
Maurice Boonstra
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Aangepaste (jaar)planning
De intelligente lockdown is nog niet voorbij, maar inmiddels is er wel weer reden voor optimisme. Met de routekaart van
premier Rutte zal Nederland de komende maanden weer langzaam ‘open’ gaan. Wel wordt benadrukt dat elke
versoepeling alleen kan worden doorgevoerd als iedereen zich ‘verstandig’ blijft gedragen.
Dit heeft ook rechtstreeks gevolgen voor een aantal activiteiten die op onze jaarplanner staan.
8 APRIL: THEORETISCH VERKEERSEXAMEN
Op 8 april stond het praktisch verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7 gepland. Voor het verplaatsen van dit
examen heeft VVN twee scenario’s:
1. De scholen zijn per 1 juni weer volledig open: het praktisch verkeersexamen voor Midden-Nederland vindt plaats op
maandag 15 juni a.s.
2. De scholen blijven ook na 1 juni voor 50% van de gebruikelijke lestijd fysiek lesgeven op school: het praktisch
verkeersexamen vindt plaats op de fysieke schooldagen van de groepen A en B maandag 15 juni en dinsdag 16 juni
28 MEI: PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN VVN
Op donderdag 28 mei staat het praktische verkeersexamen voor de groepen 8 gepland. Deze wordt verplaatst naar
maandag 22 juni of dinsdag 23 juni. Wij hebben aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar dinsdag 23 juni. Zodra deze
datum definitief is, brengen wij de leerlingen en ouders van groep 8 hiervan op de hoogte.
17 en 18 JUNI: SCHOOLREISJE GROEPEN 1 T/M 7
Door de huidige maatregelen ter voorkoming van verdere spreiding van het coronavirus, komt het schoolreisjes dit
schooljaar te vervallen. De oudervereniging zal samen met het MT zich gaan beraden hoe om te gaan met de vrijwillige
ouderbijdragen die hiervoor door ouders zijn overgemaakt.

Voor uw agenda

21-05 t/m 24-05
25-05
01-06 t/m 05-06
19-06
22-06 of 23-06
08-07
07-07
08-07
09-07
14-07
17-07
20-07 t/m 28-08

Hemelvaartsweekend, school gesloten
Studiedag, alle kinderen vrij
Pinkstervakantie
Kind-vrije-dag, alle kinderen vrij
Praktisch verkeersexamen VVN groep 8
Rapport mee
Musical groep 8a
Musical groep 8b
Musical groep 8c
Afscheid leerlingen groep 8
Laatste schooldag, kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Zomervakantie

Volgende nieuwsbrief: 28 mei 2020
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