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Studiedag vrijdag 14 februari a.s.

Morgen staat een studiedag voor het team van Het
Veldhuis ingepland en zijn alle kinderen vrij.
Tijdens deze dag staan er twee onderwerpen
centraal, te weten:
 De resultaten van de midden toetsten
 Verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs,
waarbij EDI (Expliciete Directe Instructie) centraal
staat.

Voor het tweede onderwerp zal het team
ondersteund worden door CBE, die nauw betrokken
zijn bij het HPS-traject binnen de Stichting.
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Afscheid
Op woensdag 19 februari a.s. neemt onze collega Sandra Freund
afscheid van Het Veldhuis. Zij heeft ervoor gekozen om op een
school dichterbij huis te willen werken en gaat in Nieuwegein een
nieuwe uitdaging aan.
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Graag willen wij u als ouders de mogelijkheid geven om, indien
gewenst, afscheid van Sandra te nemen. U bent op deze dag van
14:00 uur tot 14:30 uur van harte welkom naast haar lokaal op de
eerste verdieping.

Even voorstellen …..

Graag stel ik mij kort voor als de nieuwe leerkracht van groep
4a.
Ik ben Chantal Lausegger (45), woonachtig in Woerden,
getrouwd en moeder van twee zonen (16 en 19 jaar). Ik heb
altijd gewerkt in commercieel-administratieve functies in het
bedrijfsleven.
Enkele jaren geleden heb ik het besluit genomen om mijzelf om
te scholen met als doel om in het basisonderwijs te gaan
werken.
Het werken met kinderen, hun enthousiasme, eerlijkheid en
leergierigheid vind ik fantastisch. De mooiste momenten zijn als
ik de kinderen een stukje zie groeien, hun ogen gaan stralen, ze
beseffen dat ze iets hebben geleerd en dat ze weer een stukje
wijzer zijn.
Ik ben heel blij dat ik onderdeel mag worden van het Veldhuis
team en ik zie ernaar uit om de kinderen én hun
ouders/verzorgers te leren kennen.
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Afsluiting schoolproject ‘De tijdmachine’
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Op donderdag 6 februari jl. openden wij onze deuren voor alle ouders en andere geïnteresseerden voor
de afsluiting van het schoolproject. De school was omgetoverd in een tijdmachine en in elk lokaal was te
zien hoe de leerlingen samen met de leerkrachten invulling hebben gegeven aan dit thema.

Verleden, heden en toekomst stonden centraal, waarbij per leerjaar een onderwerp is uitgelicht. Het was
bijzonder om te zien welke creatieve en fantasierijke ‘projecten’ er gemaakt waren. Trots! Dat zijn wij op
iedereen die hier zijn steentje aan bij heeft gedragen en blij met alle bezoekers die getuigen zijn geweest
op deze avond.
Een mooie afsluiting van een leuk thema!

Carnaval op het Kwebbelhuuske

Vrijdag 21 februari a.s. is het zover en wordt Het Veldhuis
omgetoverd tot het ‘Kwebbelhuuske’.
De ochtend starten wij het ‘Narrenfeest’ op het schoolplein en mag
iedereen mee hossen. Hierna openen prins Luka (groep 5/6b) en
prinses Maud (groep 4a) officieel het Kwebbelhuuske.
Daarna zullen alle kinderen naar hun eigen klas gaan waar zij verder
het feestelijke programma volgen.
De kinderen hoeven deze dag geen 10 uurtje mee te nemen.
Om 12:00 uur eindigt het carnavalsfeest en wensen wij iedereen
een fijne voorjaarsvakantie.
Wij wensen Prins Luka en prinses Maud een geweldige dag toe!
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Voor uw agenda
13-02

14-02
18-02
21-02
24-02 t/m 28-02
02-03
29-03

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
Inloopspreekuur MT vanaf 08:30 uur
Zomertijd

Volgende nieuwsbrief : donderdag 5 maart 2020

Wij wensen u alvast een heel fijn weekend
en alvast een ontspannen en gezellige krokusvakantie
Team het Veldhuis
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Inschrijfformulier naschoolse activiteit Dans
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Vind je het leuk om na schooltijd te komen dansen? Geef je dan nu op!

Dag: Donderdag
Tijd: 15.00 - 16.00
Locatie: Speellokaal van Het Veldhuis
Voor wie: Kinderen uit groep 5 t/m 8
Kosten: €7,50. Op vertoon van U-Pas €3,- (gaat niet van het budget af) Data: 5 maart t/m 16 april (7
lessen)
U kunt zich opgeven door de onderstaande QR code met uw telefoon te scannen en het inschrijfformulier in
te vullen. U kunt ook naar de volgende website gaan:
https://tinyurl.com/uxlcqlw

Voor vragen of voor hulp bij het inschrijven kunt u contact opnemen met Macy
Mulder via 06-82260066, of macy.mulder@sportutrecht.nl
Deze lessen worden aangeboden door De Pantarijn, Krullevaar, Het Veldhuis en SportUtrecht.

