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Schoolfoto’s
Ook dit jaar komt TJ-art Fotografie de schoolfoto’s op onze school weer verzorgen. En wel op
donderdag 26 september a.s.. Dit schooljaar zullen zowel individuele foto’s van de kinderen worden
gemaakt als een groepsfoto.
Om alle kinderen de juiste aandacht te kunnen geven voor een leuke
foto en ook nog binnen de tijdsplanning te kunnen blijven, heeft de
fotograaf hulp nodig.
Wij zijn dan ook op zoek naar ouders die ons willen helpen met o.a.
het ophalen en terugbrengen van de leerlingen naar de klas.
Heeft u donderdag 26 september een uurtje of 2 de tijd om de
fotograaf te assisteren? Neem dan contact op met: oudervereniging@hetveldhuis.nl.

Reminder startgesprekken
Op 26 september a.s. staan startgesprekken gepland.
Hierbij willen wij u eraan herinneren om ter voorbereiding op het gesprek
bijgevoegd formulier in te vullen.
De leerkracht ontvangt dit ingevulde formulier graag zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk twee dagen voor het startgesprek, van u terug. Zo heeft de leerkracht voldoende tijd
om het gesprek voor te bereiden. Tijdens het gesprek kunnen nog afspraken worden ingevuld die
dan ter sprake komen.
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Gouden Weken: regel 4 centraal
In de klassen blijven we werken aan positieve groepsvorming. Het samenwerken en elkaar leren
kennen blijven hier een belangrijk onderdeel in. Hieronder een aantal voorbeelden van activiteiten
die gedaan zijn in de verschillende klassen.
 In de klas van juf Susan hebben de kinderen een vis gemaakt. De kinderen kregen allemaal één
vouwblaadje. Door middel van vragen/ruilen kregen de kinderen er andere kleuren bij en konden
ze de vis maken.
 In de klas van juf Maureen hebben ze samen gekeken naar ‘Wat is een fantastische klasgenoot?’,
‘Wat doet een fantastische klasgenoot ?’, ‘Wat zegt een fantastische klasgenoot?’ en ‘Wat doet
een fantastische klasgenoot niet?’.

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).
Daar komt de volgende afspraak bij:

WIJ SPREKEN ELKAAR RESPECTVOL AAN
Dit houdt in dat wij een prettige manier hebben van elkaar aanspreken en dat wij letten op de toon
waarop wij dingen bespreekbaar maken. Dit geldt voor iedereen. In de klassen letten leerlingen
bijvoorbeeld op hoe zij elkaar aanspreken en hoe zij op elkaar reageren. Wij als leerkrachten letten er
eveneens op hoe wij met elkaar en met de kinderen communiceren. Zou u ook deze keer weer de
nieuwe afspraak thuis met uw kind willen bespreken? Zo kan iedereen binnen Het Veldhuis op een
prettige en respectvolle manier met elkaar samenwerken!

Studiedag Expeditie
Maandag 30 september a.s. heeft het team van Het Veldhuis een studiedag en zijn alle kinderen vrij.
Het team gaat deze dag wederom op ‘expeditie’, waarbij de volgende pijlers in de ontwikkeling tot
een High Performing School (HPS) centraal staan:
1.
2.
3.
4.
5.

Kwaliteit van Management
Openheid & actiegerichtheid
Langeremijngericht
Continue verbetering & vernieuwing
Kwaliteit van medewerkers

Tijdens de studiedag werkt het team met elkaar aan de verbetering van zowel de organisatie- als de
onderwijskwaliteit.
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Voor uw agenda
25-09 Kinderpostzegels verkoop leerlingen groep 8
26-09 Schoolfotograaf
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’
15-10 MR-vergadering
16-10 Algemene ouderavond
21-10 Herfstvakantie
t/m
25-10

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