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♪Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint …. ♫
Zaterdag 16 november a.s. is het dan eindelijk zover: De Sint komt met al zijn Pieten aan in
Nederland. Op Het Veldhuis wordt hier natuurlijk ook aandacht aan besteed.
Op donderdag 5 december a.s. zal op onze school het Sinterklaasfeest gevierd
worden. De werkgroep is al volop bezig met de invulling van het programma voor
deze dag. Meer informatie over het hoe en wat op deze dag, volgt zodra het de
invulling van de dag rond is.

Studiedag
Woensdag 20 november a.s. vindt de studiedag van de Stichting R.K. Basisscholen Vleuten-De MeernHaarzuilens plaats. Tijdens deze dag zal aandacht besteed worden aan onze gezamenlijke
ontwikkeling naar een High Performance School.

Geboren …..
Op zaterdag 9 november jl. is juf Karlijn is de trotse moeder geworden van zoontje Sem.
Moeder, vader en broertje Luuk maken het goed en
genieten volop van hun gezinsuitbreiding.
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Even voorstellen ….
Mijn naam is Mick Jans. Met ingang van afgelopen woensdag kom ik elke week op de
woensdag en donderdag stagelopen in de groepen van juf Susan, Juf Janneke of juf
Sandra& juf Thora, de groepen 3 en 4 dus. Op de dagen dat ik niet aanwezig ben op het
Veldhuis ben ik bezig met mijn studie onderwijsassistent, die ik volg op het MBO Rijnland in
Woerden. Op dit moment zit ik in de tweede periode van mijn eerste jaar.
Ik heb het Veldhuis als stagebedrijf uitgekozen omdat ik hier vroeger ook op school heb
gezeten. De reden dat ik het Veldhuis heb gekozen is dat ik het een fijne school vond en er altijd met
plezier heen ging. Ik hoop dat ik ervoor kan zorgen dat de kinderen ook altijd met plezier naar school
gaan, net zoals ik altijd deed. Mij lijkt het leuk voor de klas te staan, omdat ik het ten eerste leuk vind
om met kinderen te werken, van welke leeftijd maakt me niet uit. Wat ik ook leuk vind om te zien is
dat de kinderen leren en dingen gaan begrijpen door de informatie die ik op ze overbreng. In de
periode dat ik stageloop op het Veldhuis lijkt het mij heel erg leuk om progressie te zien bij de
kinderen, dus dat ze echt vooruitgaan in bepaalde vakken, waar ze bijvoorbeeld eerst moeite mee
hadden.
Ik loop stage tot 3 juli, dan kies ik voor mijn opleiding een andere school waar ik dan ook twee dagen
in de week zal zijn, zodat ik ervaring krijg met meerdere scholen en hun gebruiken. Tot die tijd kijk ik
uit om de kinderen te helpen bij het werken en het leren en heb ik er alle vertrouwen in dat het heel
leuk wordt om weer op mijn oude school te zijn, alleen zijn nu de rollen omgedraaid.

Voor uw agenda
20-11
25-11
27-11
05-12
06-12
19-12
20-12
23-12 t/m 03-01

Studiedag: alle kinderen vrij
Schoen zetten
Veldfuif ‘Spier en spanning’
Sinterklaasviering
Studiedag Expeditie: alle kinderen vrij
Kerstviering
Kind-vrije-middag: alle kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Kerstvakantie

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