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Gouden Weken: borging
De 8ste week van ‘De Gouden Weken’ is aangebroken.
Schoolbreed stonden de afgelopen periode de volgende afspraken
centraal:
Week 1: Wij begroeten elkaar (respect).
Week 2: Wij lopen rustig in de school (veiligheid).
Week 3: Wij gaan netjes om met materiaal (respect en verantwoordelijkheid).
Week 4: Wij spreken elkaar respectvol aan (respect).
Week 5: Ik ken de regels en ik houd mij er aan (veiligheid).
Week 6: Wij zorgen goed voor elkaar (respect).
Week 7: Wij werken met iedereen samen en helpen elkaar (samenwerken).
We hebben deze periode hard gewerkt aan de Gouden Weken. Wij merken in de school een prettige
sfeer. Het is dan ook belangrijk dat we dit behouden. De afspraken van de Gouden Weken zullen dan
ook niet verdwijnen. Ze blijven in de klassen hangen en vormen een basis voor de rest van het
schooljaar.

Schoolreisje
In de jaarkalender staat het schoolreisje gepland op donderdag 18 juni a.s..
In overleg met o.a. de oudervereniging is besloten om het schoolreisje over
twee dagen te verspreiden, namelijk:

Woensdag 17 juni a.s.: schoolreisje groepen 5 t/m 7

Donderdag 18 juni a.s.: schoolreisje groepen 1 t/m 4
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Teamnieuws: even voorstellen …..
Binnenkort zal ik gaan starten bij jullie op school in groep 8b en via deze weg wil
ik me graag even voorstellen.
Ik ben Joyce Kieft- ter Stege, 34 jaar en kom uit IJsselstein.
Na 13 jaar in de bovenbouw op een school in Nieuwegein te hebben gewerkt,
was ik toe aan een nieuwe uitdaging.
Na de zomervakantie ben ik gestart in het speciaal onderwijs, maar ik miste 'mijn leuke, stoere,
onzekere, gezellige, mondige bovenbouwers' zo erg, dat ik weer terug kom naar het reguliere
onderwijs.
Over mijzelf: ik ben getrouwd met mijn man Mark en samen hebben we twee
kinderen, Saar van 7 en Teun van 4. Ik ben erg creatief, hou van fröbelen en
bakken. Ook lees ik graag, ga ik graag naar het theater of een stuk wandelen in
het bos of op het strand en loop ik (soms) hard.
Ik heb er veel zin om samen met groep 8 en juf Elina een fijn schooljaar van te
maken.

Voorlees half uurtje
In het kader van de Kinderboekenweek stonden er bij de groepen 1/2 vanaf
vorige week vrijdag voorlees half uurtjes ingepland. Aan kleine groepjes kinderen
werden door ouders prentenboeken voorgelezen, die de ouders van thuis
hadden meegenomen. Gisteren was alweer de laatste ‘voorleesdag’.
Hiermee hebben we op een ludieke manier invulling gegeven aan de
Kinderboekenweek, met grote dank aan de ouders die dit mogelijk hebben gemaakt.

Ontwerpen van een nieuw land
De kinderen in de Plusklas hebben in de afgelopen lessen een nieuw land ontworpen.
Eerst hebben we samen besproken waar we dan allemaal aan kunnen denken. Een naam, een vlag,
hoe ziet het land eruit qua vorm en landschap, hoe zien de mensen eruit en welke taal spreken ze,
welke bezienswaardigheden/monumenten zijn er, wie is de baas van het land enz..
Deze nieuwe landen hebben de kinderen aan elkaar gepresenteerd. Wat een creativiteit kwam er
naar voren!
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WhatsApp Groep
Past deelname in de oudervereniging u niet, maar wilt u toch uw steentje
bijdragen? We gebruiken de “Ouderhulp-WhatsApp”. Via deze app zullen wij u door
middel van korte berichten om hulp vragen voor diverse activiteiten. Denk hierbij aan
het versieren van de school of hulp bij spelletjes tijdens carnaval en de koningspelen.
Een groep ouders die wij kunnen benaderen als de schoolgebouwen ‘omgetoverd’ moeten worden in
een bepaalde sfeer.
Vindt u het leuk ons hierbij voortaan te helpen? Laat het ons weten via ons e-mailadres:
oudervereniging@hetveldhuis.nl. Hierbij graag uw naam en mobiele nummer aangeven.
Wij hopen van harte dat zich een groot aantal vaders en moeders aanmelden.
Met vriendelijke groet, Het team van de Oudervereniging

Reminder informatieavond VO
Op donderdag 31 oktober a.s. organiseren wij voor alle ouders van
kinderen uit groep 7 en 8 een informatieavond VO. Deze avond start om
19:00 uur en eindigt om ca. 20:00 uur.
Tijdens deze avond informeren wij u o.a. over wat het voortgezet
onderwijs precies inhoudt, wat de verschillen zijn tussen de diverse
onderwijstypes, welke scholen er in de omgeving zijn en wat de criteria zijn
om op een bepaald type onderwijs toegelaten te worden.
U bent van harte welkom op deze informatieavond!

Update werkzaamheden Bonte Berg
In de herfstvakantie zal er een vervolg gegeven worden aan de
werkzaamheden in De Bonte Berg. Het betreffen de voorbereidingen voor
het plaatsen van een luchtbehandelingssysteem.
Op deze manier ondervinden wij als school zo min mogelijk last van de werkzaamheden. Dus ziet u
bedrijvigheid in en om onze school? Dan betreffen dit de werkzaamheden i.o.v. de gemeente.

Voor uw agenda
21-10
t/m
25-10
27-10
31-10
04-11
12-11
13-11
15-11
19-11
20-11
21-11

Herfstvakantie

Wintertijd
Informatieavond POVO - groep 7 en 8
Inloopspreekuur MT vanaf 08:30 uur
MR-vergadering
Informatieochtend nieuwe ouders
Ouderkijkochtend
Ouderkijkochtend
Studiedag - alle kinderen vrij
Ouderkijkochtend
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