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Gouden Weken: regel 3 centraal
De focus in de groepen ligt nog steeds op een positieve groepsvorming en het duidelijk vormgeven
van de klassenregels. Dit met als doel hier met elkaar de rest van het schooljaar van te profiteren.
Iedere week stellen we een nieuwe afspraak/regel centraal in de school. Tot nu toe waren dit:
Week 1: Wij begroeten elkaar (thema respect)
Week 2: Wij lopen rustig door het gebouw (thema veiligheid en gedrag)
Daar komt nu de afspraak bij:

WIJ GAAN NETJES OM MET MATERIAAL
Dit betekent dat wij met elkaar zorgen dat wij spullen netjes opruimen op de plek waar wij het
vandaan hebben gehaald. Dat wij, als we materialen en spullen van elkaar gebruiken, er zorgvuldig
mee omgaan en dat wij gezamenlijk zorgen dat de schoolmaterialen in de gangen ook in de kasten
worden opgeruimd. Zo kan iedereen gebruik blijven maken van de spullen en weten we allemaal
waar we spullen kunnen terugvinden. Ook hoort hierbij dat je best iets kunt opruimen dat misschien
niet van jou is!
We blijven de afspraken/regels van de eerste weken herhalen. Zou u ook de nieuwe afspraak thuis
weer met uw kind willen bespreken. We kunnen er zo samen voor zorgen dat Het Veldhuis er netjes
en geordend uit blijft zien en we lang gebruik kunnen maken van de materialen.

Duo-lezen
Afgelopen week zijn de leerlingen van groep 8c en groep 4a gestart met duo-lezen.
Duo betekent tweetal. Duo-lezen is dus lezen in een tweetal.
Om de beurt ga je een bladzijde lezen. Door duo-lezen leer je van
en met elkaar met als doel sneller en beter te gaan lezen.
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Start Kunst en Cultuur thema 1
Aanstaande maandag 16 september is voor alle groepen van onze school de
aftrap van het eerste cultuurthema van dit schooljaar. Gedurende vier
weken zal er in alle groepen aandacht besteed worden aan een vak dat
onderdeel uitmaakt van kunst- en cultuureducatie. Dit kan muziek, dans,
drama of beeldend zijn. Dit schooljaar zullen wij hierbij ondersteund
worden door CO-UTRECHT (Cultuur Onderwijs Utrecht).
Waarom willen we, passend bij de organisatie van ons onderwijs, schoolbreed veel aandacht aan
kunst- en cultuureducatie besteden?
 Kunst en cultuureducatie levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de creativiteit van
kinderen.
 Kunst en cultuureducatie verrijkt kinderen in hun kijk op de wereld.
 Kunst en cultuureducatie inspireert om anders te durven denken.
 Kunst en cultuureducatie stimuleert hun eigen creativiteit.
Bovenstaande punten leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van goed burgerschap.
Wij kiezen daarom ook heel bewust voor thema’s die breed kunnen worden ingevuld en waarbij de
kinderen worden uitgedaagd om anders te durven denken, hun eigen creativiteit gestimuleerd wordt
en hun kijk op de wereld wordt verrijkt.

GA JE MEE?
Dit is het cultuur thema waarmee we gaan starten. De groepen 3 krijgen deze periode ondersteuning
bij het uitwerken van de discipline drama en de groepen 7 krijgen ondersteuning bij het uitwerken
van de discipline dans.
Woensdag 9 oktober sluiten we dit thema af met een Veldfuif.
Tijdens de Veldfuif presenteren de kinderen aan elkaar waar ze rond het thema mee bezig zijn
geweest en wat ze geleerd hebben. Zet deze datum alvast in uw agenda, want u bent van harte
uitgenodigd om bij de Veldfuif aanwezig te zijn.

Leden oudervereniging gezocht …
Het schooljaar is weer begonnen, zo ook de oudervereniging van het Veldhuis.
Lijkt het u wat om bijvoorbeeld mee te denken over kerst, Sinterklaas, het
schoolreisje of het afscheid van groep 8? Maandag 16 september om 20:00 uur
hebben wij ons eerste overleg. Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact op
met oudervereniging@hetveldhuis.nl.
Wilt u graag betrokken zijn bij één of meer activiteiten, maar is een commissie (nog) te veel?
Wij hebben ook een aparte Whatsapp-groep voor bijvoorbeeld hulp leveren aan Sinterklaas of het
versieren van kerstbomen binnen school. Spreek u dit aan? Ook dan mag u contact opnemen met:
oudervereniging@hetveldhuis.nl.
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Kinderpostzegels
‘Voor kinderen, door kinderen’, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie.
Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen.
De kinderen gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke producten te
verkopen. De missie van Stichting Kinderpostzegels is helder: ze geven kinderen
kansen op een betere toekomst. Kinderen zitten barstensvol energie, maar zijn
tegelijk kwetsbaar. Hoe mooi zou het zijn als ieder kind het beste uit zichzelf kan
halen? Dat het niet uitmaakt in welke situatie, plaats of omstandigheden het opgroeit.
Graag wil Het Veldhuis hier een steentje aan bijdragen. Dit jaar doen onze leerlingen uit
de groepen 8 mee aan deze actie. De Kinderpostzegelactie start vanaf woensdag 25 september t/m
woensdag 2 oktober 2018. De leerkrachten geven de instructies in de klas en overhandigen de
pakketjes aan de leerlingen.

Voor uw agenda
12-09 Informatieavond groep 1 t/m 4
17-09 Startgesprekken
Prinsjesdag
25-09 Kinderpostzegels verkoop leerlingen groep 8
26-09 Startgesprekken
27-09 Informatieochtend nieuwe ouders, aanvang 09:00 uur
30-09 Studiedag expeditie, alle kinderen vrij
02-10 Start Kinderboekenweek
Einde kinderpostzegels
05-10 Dag van de leraar
07-10 Inloopspreekuur MT vanaf 08:30 uur
Schoolkamp groep 8
08-10 Schoolkamp groep 8
09-10 Schoolkamp groep 8
Veldfuif, thema ‘Reis mee’

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

3

