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Kerstkaartenactie Ouderenfonds
Veel ouderen brengen de feestdagen alleen door. Een kaartje in de brievenbus van een vriendelijke
onbekende betekent daarom veel voor hen.
Kerst vier je vaak samen met familie en vrienden. Maar helaas geldt dit niet voor veel ouderen.
1 miljoen ouderen in Nederland zijn eenzaam. Dit is 1 op de 4 ouderen. In iedere straat woont meer
dan één oudere die zich eenzaam voelt. Zo’n 200.000 ouderen zijn zelfs helemaal alleen met de
feestdagen. Door deze mensen een kaartje te sturen voelen zij zich een beetje minder alleen. Het
Nationaal Ouderenfonds en PostNL organiseren daarom samen de Grote Kerstaartenactie.
Bron: ouderenfonds.nl
De leerlingen uit de groepen 7 en 8 hebben de afgelopen week hun creativiteit mogen inzetten en
hebben mooie kerstkaarten ingekleurd en een persoonlijke boodschap opgeschreven. Hoe bijzonder
is het om te lezen wat ze voor de ouderen hebben opgeschreven. Een mooi initiatief en wat fijn dat
wij als Het Veldhuis hier ons steentje aan hebben kunnen bijdragen.
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KERST op Het Veldhuis
In de bres voor het goede doel
Het is weer de mooiste tijd van het jaar. Lichtjes overal en de kerstbomen mooi versierd.
Op Het Veldhuis houden we van deze gezellige tijd met elkaar. Het vieren van de geboorte van Jezus,
het samen dineren en het stilstaan bij het feit dat er kinderen zijn die niet zoveel geluk hebben als
wij, maakt dat we hieraan iets willen doen. Daarom hebben we dit jaar weer een mooi doel
gevonden om ons tijdelijk voor in te zetten.
FOOTBALL MAKES IT HAPPEN
Stichting Football Makes It Happen zet zich in voor kinderen met een
lichamelijke- en/of geestelijke beperking of ernstige ziekte.
Zij zetten zich in voor deze kinderen om ze een beter leven te
kunnen bezorgen. Zij doen dit door deze kinderen o.a. te helpen met financiële ondersteuning,
therapieën, acties en het aanschaffen van speciale benodigdheden.
In samenwerking met deze organisatie houden de kinderen van groep 7 en 8 een ‘Kerstmarkt’ op
vrijdag 13 december van 14:00 - 14:45 uur en zullen verschillende klassen kleine acties of verkopen
doen om geld in te zamelen voor dit goede doel. Wij hopen ook op uw steun te kunnen rekenen en
dat u uw kind stimuleert om klusjes te doen. Een goed idee zou kunnen zijn: lege flessen ophalen.
Natuurlijk zijn er een heleboel andere leuke acties die er bedacht worden in de klassen om geld op te
halen dus...make it happen!

Foute kersttruiendag
Op deze vrijdag 13 december is ‘s morgens ook het zingen van kerstliedjes door de leerkrachten en
onze inmiddels beroemde ‘foute kersttruiendag’. Hierbij mogen de kinderen in een foute kersttrui
komen!

Kerstviering
De kerstviering vindt tijdens schooltijd plaats op donderdag 20 december met de leerkracht(en) en
de kinderen. Hierbij zullen de kinderen zelf een rol spelen in het geheel.

Kerstdiner
Het kerstdiner is ook op donderdag 20 december. Om 17:00 uur worden de kinderen in hun mooiste
kerstoutfit verwacht in de klas en zo rond 18:15 uur kunt u uw kind weer ophalen bij de klas. Maakt u
ook weer iets lekkers met uw kind?
Vrijdag 21 december zijn de kinderen om 12:00 uur uit en is er een kind-vrije-middag.

Aankondiging schoolproject
Over een paar weken luiden we het nieuwe jaar in. Voor iedereen een tijd om stil
te staan bij het afgelopen jaar en ook bij alles wat het komende jaar gaat brengen.
We starten het nieuwe jaar dan ook op Het Veldhuis met een nieuw schoolproject.
We houden nog even geheim waar de leerlingen in januari mee aan de slag gaan,
maar hou de nieuwsbrief goed in de gaten. Volgende week zullen wij het thema
onthullen.
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Reminder oudertevredenheidsonderzoek
Wat fijn dat na onze oproep van vorig week gehoor is
gegeven om het oudertevredendheidsonderzoek in te
vullen.
Het spijt ons echter om te zien dat er toch nog veel ouders zijn, die de enquête nog niet hebben
ingevuld. Het Veldhuis is volop in ontwikkeling en daarbij kunnen wij uw input goed gebruiken.
Hierbij willen wij u dan ook nogmaals vragen om, zover u dat nog niet gedaan heeft, de enquête in te
vullen en uw mening en visie met ons te delen. Met uw input kunnen wij verder bouwen aan de
toekomst van Het Veldhuis.

Social Media
Al enige tijd is Het Veldhuis actief op Instagram. Op onze pagina geven wij u en andere
belangstellenden een kijkje in ‘de dagelijkse keuken’ van onze school. Hierbij houden wij
vanzelfsprekend rekening met de wet op de privacy. Volgt u ons nog niet? Doe dit dan snel en
mis niets. Wij zijn te vinden als kbshetveldhuis.

Voor uw agenda
13-12
19-12
20-12
23-12 t/m 03-01
06-01
09-01
17-01
20-01

Foute kersttruiendag
Kerstmarkt (voor het goede doel)
Kerstviering
17:00 uur - 18:15 uur Kerstdiner
Kind-vrije-middag, alle kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Kerstvakantie
Inloopspreekuur MT vanaf 08:30 uur
Start schoolproject
Informatieochtend nieuwe ouders
Kind-vrije-dag; alle kinderen vrij

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