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Landelijke onderwijsstaking

Op donderdag 30 januari a.s. en vrijdag 31 januari a.s. vindt de 4e grote onderwijsstaking in het
Primair en Voortgezet onderwijs (PO en VO) plaats.
Alle scholen van de Stichting RK Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens zullen beide dagen de
deuren sluiten. Inhoudende dat alle kinderen deze dagen geen onderwijs krijgen en dus vrij zijn.
In een separate bijlage van deze nieuwsbrief treft u informatie aan van de vakbonden m.b.t. de
onderwijsstaking.

Frequentie Nieuwsbrief
Zoals u gewend bent, komt iedere donderdag van een schoolweek de nieuwsbrief uit.
De afgelopen maanden hebben wij gekeken of we deze frequentie naar beneden kunnen brengen en
of dit ten koste zou gaan van de informatievoorziening naar ouders. Dit is ons inziens niet het geval.
Derhalve hebben wij besloten om vanaf heden de Nieuwsbrief eens per twee weken uit te brengen.
Mocht er onverhoopt tussentijds belangrijke informatie zijn die niet tot de volgende nieuwsbrief kan
wachten, dan stellen wij u hier vanzelfsprekend eerder van op de hoogte.
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Opdracht vanuit de pluskas
De kinderen in de Plusklas zijn de afgelopen lessen druk bezig geweest met een puzzel.
Ze bleven proberen en doorzetten. Helaas is het antwoord nog niet gevonden. Wie puzzelt ermee?
Je hebt een vierkant met daarin vakjes van 6 x 6

Hierin moeten de getallen 1 tot en met 36 komen door middel van een paardensprong (schaken).
Heb je de oplossing gevonden? Laat het juffrouw Jannie weten :o).
Succes!

Vormgever gezocht
Het Veldhuis ‘Hier kan een kind alles leren!’
Niet iedereen in de omgeving is bekend met onze school en waar wij voor staan. Daar willen wij
graag verandering in brengen. Hiervoor willen wij o.a. gebruik gaan maken van een flyer, die wij bij
verschillende instanties, winkelcentra en kinderdagverblijven neer gaan leggen. Op deze manier
verhogen wij onze naamsbekendheid en verwachten wij dat ouders met kinderen Het Veldhuis beter
weten te vinden.
Wij zijn op zoek naar ouders die ervaring hebben in het (digitaal) vormgeven van
flyers en ons met hun expertise en ervaring hierbij willen helpen. Lijkt het u leuk om
bij dit traject actief betrokken te zijn en heeft u ervaring met maken van flyers?
Loop dan binnen bij een van de MT-leden (Maurice, Femke of Joan) of stuur een
mail naar info@rkshv.nl.
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Aftrap schoolproject ‘De Tijdmachine’
Vanochtend was het dan zover: de aftrap van het
schoolproject ‘De Tijdmachine’. Leerlingen uit diverse
groepen hebben gepresenteerd waar zij met hun
klasgenoten aandacht aan gaan besteden gedurende de
komende weken. Zo zijn er groepen die zich gaan
verdiepen in het ‘Dagboek van Anne Frank’, worden er
scratchboeken gemaakt voor de toekomst en …..
Op 6 februari 2020 sluiten we dit schoolproject met een projectavond af. Tijdens deze avond nodigen
wij alle ouders en/of verzorgers uit om de projecten te komen bekijken, die de leerlingen de
afgelopen periode hebben gemaakt. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging!

Voor uw agenda
16-01
20-01
30-01
31-01
06-02
13-02
14-02
18-02
21-02
24-02 t/m 28-02

Start schoolproject
Kind-vrije-dag; alle kinderen vrij
Landelijke onderwijsstaking, alle kinderen vrij
Landelijke onderwijsstaking, alle kinderen vrij
Rapport 1 mee, groepen 2 t/m 8
Feestelijke afsluiting schoolproject ‘De Tijdmachine’
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

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