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Schoolkamp
Wat hebben de leerlingen van groep 8 fantastische dagen achter de
rug; van een ritje bikkelen tijdens de fietstocht naar de locatie tot
een gezellig kampvuur ’s avonds. Gelukkig is het redelijk droog
gebleven, waardoor het programma grotendeels door kon gaan.
Helaas hebben wij moeten beslissen om de terugtocht per fiets af
te blazen wegens de slechte weersvoorspellingen. Dankzij een hele
hoop flexibele ouders, konden alle leerlingen opgehaald worden.
Dank hiervoor.
Daarnaast willen wij een extra bedankje geven aan ‘onze’ militairen. Niet alleen hebben zij gezorgd
voor het vervoer van de bagage. Ook hebben zij ervoor gezorgd dat alle fietsen veilig en wel terug op
Het Veldhuis kwamen. Wij kijken terug op een geslaagd kamp van groep 8!
ATTENTIE
Tijdens het kamp zijn wij veel buiten geweest in omgeving van bomen en struikgewas.
Dit betekent dat we alert moeten zijn op de aanwezigheid van teken. Wilt u uw zoon of
dochter hier goed op controleren.
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Reminder algemene ouderavond
Op woensdag 16 oktober a.s. organiseren wij
een algemene ouderavond voor alle ouders en/of verzorgers
van de leerlingen op Het Veldhuis.
Het programma start om 19:30 uur en eindigt om ca. 20:30 uur. Wij ontvangen u graag vanaf 19:15
uur met een kopje koffie of thee in de oranje zaal.
Graag nodigen wij u hierbij uit om deze avond bij te wonen en verwelkomen u graag!
Tot de 16e!

Social Media
Vanaf deze week zijn wij ook te vinden op Instagram.
Op onze pagina zullen wij u en andere belangstellende een kijkje geven in ‘de dagelijkse
keuken’ van Het Veldhuis. Hierbij houden wij vanzelfsprekend rekening met de wet op de
privacy. Is uw interesse gewekt? Volg dan snel kbshetveldhuis op Instagram en mis niets.

Gouden weken: regel 7 centraal
Schoolbreed stonden de afgelopen periode de volgende afspraken centraal:
Week 1: Wij begroeten elkaar (respect).
Week 2: Wij lopen rustig in de school (veiligheid).
Week 3: Wij gaan netjes om met materiaal (respect en verantwoordelijkheid).
Week 4: Wij spreken elkaar respectvol aan (respect).
Week 5: Ik ken de regels en ik houd mij er aan (veiligheid)
Week 6: Wij zorgen goed voor elkaar (respect).
Deze week staat de laatste gouden regel centraal:

Wij werken met iedereen samen en helpen elkaar
Wij vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen van de leerkrachten leren, maar eveneens van en
met elkaar. Door elkaar te helpen leren kinderen van elkaar. Het samenwerken zorgt voor een gevoel
van verbinding, het samen bereiken van een resultaat. Tevens vinden we het belangrijk dat kinderen
leren samen te werken met iedereen. Zou u thuis ook deze afspraak weer willen bespreken? Dan
werken wij als ouders en school samen en laten we zien dat ook wij samenwerken aan een fijne sfeer
op de school.

Hoofdingang Het Veldhuis
Begin dit schooljaar zijn de kantoren van de directeur, conciërge en administratie
verhuisd naar de gang bij de trap van de bovenbouw. Inhoudende dat de ingang
van onze school bij de onderbouw niet meer ‘bemand’ is.
Graag zouden wij u willen vragen om tijdens schooluren en na 14:30 uur aan te bellen bij de ingang
van de bovenbouw op nummer 25.
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Informatieavond POVO
Voor zowel de kinderen als voor de ouders van groep 7 en 8 wacht een leuk
maar spannend jaar. De leerlingen van groep 8 zullen aan het eind van dit
schooljaar de overstap gaan maken naar het voortgezet onderwijs en de
groep 7 leerlingen zullen zich komend jaar hierop gaan oriënteren. Samen
zult u op zoek gaan naar een geschikte school.
Maar waar moet u allemaal aan denken?
Om u hierbij te helpen, organiseren wij op donderdag 31 oktober a.s. van 19:00 uur tot 20:00 uur een
informatieavond over de stap naar het voortgezet onderwijs.
Tijdens deze avond informeren wij u o.a. over wat het voortgezet onderwijs precies inhoudt, wat de
verschillen zijn tussen de diverse onderwijstypes, welke scholen er in de omgeving zijn en wat de
criteria zijn om op een bepaald type onderwijs toegelaten te worden.
U bent van harte welkom op deze informatieavond!

Getallen
Tijdens de droge uurtjes zijn de leerlingen van groep 3b vandaag naar buiten
gegaan om kennis te maken met de verschillende betekenissen van getallen.
Hoe we deze herkennen in bijvoorbeeld nummerborden,
huisnummers en verkeersborden .

Voor uw agenda
10-10
15-10
16-10
21-10
t/m
25-10
27-10
31-10
04-11
12-11
13-11
15-11

Leerlingen groep 8 vrij
MR-vergadering
Algemene ouderavond
Herfstvakantie

Wintertijd
Informatieavond POVO - groep 7 en 8
Inloopspreekuur MT vanaf 08:30 uur
MR-vergadering
Informatieochtend nieuwe ouders
Ouderkijkochtend

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

3

