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Studiedag 20 november jl. Stichting Rk basisscholen Vleuten – De Meern – Haarzuilens
De studiedag was er één met ‘gouden randje’. Met drie bussen vertrokken
de teamleden van alle scholen richting het Zuiden. Waar we heen gingen
was nog een verrassing, maar al snel bleek dat we onderweg waren naar de
Efteling. In deze wereld vol wonderen zijn de mogelijkheden eindeloos en
dat geldt ook voor onze expeditie naar een High Performance School (HPS)!
Een paar jaar geleden zijn we als Stichting dit pad ingeslagen, om toe te werken naar effectief
onderwijs en het vakmanschap terug te geven aan de leraar.
We hebben resultaten waar we trots op mogen zijn! De HPS-pijlers zijn inmiddels op alle scholen
geïntegreerd in ons dagelijks handelen en in onze toekomstplannen. Gedurende dit proces van
veranderen, kunnen diverse statussen bereikt worden. Elke status geeft een punt weer waar je je
bevindt in de ontwikkeling. Een aantal scholen van de stichting hebben de Brons-status gekregen en
Het Veldhuis staat aan de vooravond van deze status. De eerste successen zoals de inzet op een
continue ontwikkeling en het hebben van een lange termijnvisie en doelen zijn dan ook geboekt en
daar zijn we trots op!
Professor dr. Margriet Sitskoorn opende de studiedag.
Als hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg doet zij
onderzoek naar de relatie tussen hersenen en gedrag, waarbij ze zich toespitst op
gedrag en omgeving, het uitoefenen van invloed op de hersenen en hoe men op
deze manier de emoties, vaardigheden en het gedrag van gezonde mensen en
patiënten kan beïnvloeden.
Op unieke, innemende wijze nam zij ons mee in de wereld van onze hersenen! Hoe werken deze en
hoe hebben wij invloed op de werking van onze hersenen.
Als kers op de taart kregen onze hersenen rust in het park, waar alle remmen los gingen in de diverse
attracties. Deze dag heeft ons team weer genoeg voer en energie gegeven om samen met onze
leerlingen het pad dat we zijn ingeslagen te vervolgen. Op Het Veldhuis kan ieder kind alles leren!
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Avond4Daagse
In een eerdere editie van de nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de organisatie
van de A4D met ingang van dit schooljaar door de oudervereniging wordt opgepakt.
Helaas hebben wij op dit moment niet genoeg leden om deze organisatie op te pakken
zoals dit zou moeten.
We zijn dan ook op zoek naar twee of drie ouders/verzorgers die ons bij deze taak kunnen
ondersteunen. Er is al contact gelegd met andere scholen binnen de stichting om de organisatie op te
zetten. Ben je enthousiast en vind je het leuk om de school en de oudervereniging hierbij te
ondersteunen, stuur dan een bericht naar oudervereniging@hetveldhuis.nl.

Schoolvoetbaltoernooi
Ieder jaar organiseren veel lokale en regionale verenigingen,
scholen en/of gemeentes een KNVB-schoolvoetbaltoernooi voor
jongens en meisjes uit groep 5 t/m groep 8.
Het lijkt ons tijd om alle scholen uit de omgeving te laten zien wat
voor sportieve en enthousiaste voetbaltalenten wij op
Het Veldhuis hebben zitten.
Vorige week hebben de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 een aanmeldformulier mee naar huis
gekregen om zich aan te melden voor dit sportieve en vooral leuke evenement. Als het uw kind leuk
lijkt om aan dit toernooi deel te nemen, willen wij u vragen het formulier uiterlijk
vóór vrijdag 6 december a.s. volledig in te vullen en in te leveren bij de leerkracht van uw kind.
Het aantal teams is afhankelijk van de animo bij de kinderen en of er voldoende begeleiding van
ouders is. Wij zijn dan ook opzoek naar enthousiaste ouders/grootouders/ooms/tantes, die de teams
met hun enthousiasme op deze dagen willen begeleiden. Het schoolvoettoernooi vindt op de
volgende data van 13:00 uur tot 17:00 uur plaats:
 Woensdag 4 maart 2020
: meisjes groepen 7 en 8
 Woensdag 11 maart 2020
: meisjes groepen 5 en 6
 Woensdag 18 maart 2020
: jongens groepen 5 en 6
 Woensdag 25 maart 2020
: jongens groepen 7 en 8
 Woensdag 1 en 8 april 2020
: reserve- / inhaaldag
Meld uw kind snel aan en laten we met zijn allen Het Veldhuis op de sportieve kaart zetten!

Rondleiding Wellant College
De leerlingen van groep 8 waren vanochtend uitgenodigd op het Wellant College in Montfoort.
Een zogeheten ‘groene school’ waar je leert over dieren, voeding, natuur en techniek, maar ook over
duurzaamheid en milieu.
De leerlingen werden opgehaald door bussen en mochten een
ochtend ‘meedraaien’. Ze hebben een goede indruk kunnen
krijgen van deze school en kunnen dit meenemen in de keuze
die ze de komende tijd moeten gaan maken.
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Vacatures MR en GMR
De Medezeggenschapsraad (MR) van Het Veldhuis is op zoek naar een ouder voor
het vervullen van een vacature in onze raad.
De MR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden van het Veldhuis. Via de MR praten
ouders en personeel mee over het beleid van onze school. We spreken over de hoofdlijnen van het
onderwijsbeleid, financiën, inrichting en organisatie van de school. Zaken die uiteindelijk allemaal
bijdragen om van Het Veldhuis een fijne plek te maken voor onze kinderen. Daarnaast is de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting, waaronder Het Veldhuis valt, ook op
zoek naar een ouder die de school daar wil vertegenwoordiger. Deze ouder wordt door de MR
namens Het Veldhuis voorgedragen. Zowel de MR als de GMR vergaderen 6-8 keer per jaar in de
avonduren.
Lijkt het je leuk om actief te worden en een steentje bij te dragen door mee te denken over de
toekomst van onze school en de stichting? Neem dan (vrijblijvend) contact op met de voorzitter van
de MR: Dimitri Gilissen, 06-53961212 of stuur een mail naar dneagilissen@gmail.com.

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

Schoen zetten
Veldfuif ‘Spier en spanning’
Sinterklaasviering
Studiedag, 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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