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Welkom Sinterklaas!
Sinds een paar dagen zijn Sinterklaas en zijn Pieten weer in ons land.
De school ziet er al weer gezellig versierd uit. Sinterklaas had het wel een
beetje bont gemaakt bij zijn bezoekje aan Het Veldhuis. De halve school lag
onder de rommel. Sinterklaas had een gezellig dansfeestje georganiseerd,
omdat hij een belangrijke level had gehaald met het gamen. Oh oh oh, wat
een rommel was het. Maar gelukkig hadden we veel helpende handjes en
was alles weer snel spik en span.
Sinterklaas en zijn Pieten komen op donderdag 5 december bij ons op
school. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind om 08.30 uur in de klas aanwezig is? De kinderen mogen
hun jas aanhouden/mee de klas in nemen.
Rond 08.45 uur wachten we buiten op de komst van Sinterklaas. Als u het leuk vindt mag u de
aankomst bijwonen. We vragen u dan wel om achter het lint of het hek plaats te nemen, zodat de
kinderen vooraan alle ruimte hebben. Het 10-uurtje voor deze dag wordt verzorgd. De kinderen van
groep 5, 6, 7 en 8 maken surprises. Het is de bedoeling dat de kinderen een cadeautje kopen voor het
kind van wie ze het lootje hebben getrokken. De kinderen hebben hiervoor een envelop met geld
mee gekregen. Woensdag 4 december na schooltijd mogen de kinderen tot 16.00 uur hun surprises
komen brengen. Let op: dit kan dus niet op donderdag 5 december!
We wensen iedereen een sfeervolle en gezellige Sinterklaastijd toe.
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Beste Inpakpieten ….
Heel erg bedankt voor het helpen met de grote inpakklus.
Afgelopen maandag zijn de Pieten erg druk geweest met het vullen van alle kinderschoenen op Het
Veldhuis. Dit hadden de pieten niet zonder jullie hulp kunnen doen. Bedankt namens Sinterklaas en de
oudervereniging!

Leren omgaan met conflicten
De week van respect is afgerond. In alle klassen zijn we druk aan het werk geweest met het thema:
'Alles = gekleurd'. Het thema ging over het vormen, het hebben en het uiten van je eigen mening. Dit
leverde mooie gesprekken en ontdekkingen op.
Zo is er in groep 8B gewerkt met de stelling: 'Pesten hoort er nu eenmaal bij!' We hebben met de klas
10 verschillende meningen gevormd over deze stelling en elke mening een kleur gegeven. Met welke
van de 10 meningen ben jij het eens? Welke kleuren horen bij jou? En kunnen de kleuren ook nog
veranderen? We hebben geleerd dat je mening gevormd wordt door:
1. Wat je van thuis meekrijgt,
2. Wat je van binnen voelt,
3. Je persoonlijke ervaringen,
4. Je vrienden, tv, online, etc.
En dat je mening iets is wat je op dit moment vindt, maar dat je je mening ook kunt bijstellen. Met
alle verschillende meningen, en dus verschillende kleuren, hebben we een bonte klassen-papegaai
samengesteld.
Tot aan de kerstvakantie werken we rondom het thema: 'leren omgaan met
conflicten'. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe ze met elkaar
kunnen omgaan wanneer ze een conflict hebben. Op welke manieren kun je
reageren. Welke keuze heb je? We gebruiken hiervoor de Kikkerkaart.
Hierop staan negen voorbeelden van hoe je problemen kunt oplossen.
Hierover praten we met de kinderen en oefenen we aan de hand van
voorbeelden van conflicten. We zoeken samen naar oplossingen die voor
iedereen oké zijn. Ook gaan we aan de slag met het luisteren naar elkaar, het
aangeven van je grenzen, actie-reactie en verantwoordelijkheid.
Het zou fijn zijn als u thuis ook met uw kind in gesprek gaat over het oplossen van conflicten.
weer verteld. Zo leven we samen naar het Kerstfeest toe!
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Kinderpostzegelactie
Eind september en begin oktober hebben de leerlingen uit groep 8 hun steentje
bijgedragen om ervoor te zorgen dat kinderen die het minder goed hebben, het
beter krijgen! En dit hebben ze niet zomaar gedaan.
Ze hebben maar liefst een bijdrage geleverd van € 5.974,00!! Wij zijn er trots op
dat ‘onze’ kinderen zich zo goed voor dit goede doel hebben ingezet. Dit is een
groot compliment waard!

Start Adventstijd
Zondag 1 december begint de Adventstijd. Dit zijn vier weken van voorbereiding op de komst van
Jezus Christus, wat we vieren met het Kerstfeest. Advent komt van Latijnse woord ‘advenire’. Dit
betekent ‘komen’ of ‘aankomen’. Advent betekent dus letterlijk ‘Hij komt (er) aan’.
Jezus Christus, de Zoon van God, kwam als een kind naar de wereld toe, om ons te redden van alle
pijn, zonde en ellende en om ons een hoopvol leven te geven. De naam Jezus (Grieks) of Yeshua
(Hebreeuws) betekent dan ook ‘redder’.
Op school vieren we dit door elke week één kaarsje van de Adventskrans aan te steken,
tot de Kerstviering op donderdag 19 december. Ook wordt het Kerstverhaal dan

Sinds begin oktober heeft Het Veldhuis een account op Instagram, namelijk
@kbshetveldhuis.
Hierop plaatsen we weetjes en foto’s van het dagelijks leven op Het Veldhuis.
Vanzelfsprekend houden wij bij het plaatsen van informatie rekening met de Wet
op de Privacy. Volgt u ons ook?

Creabea in de Plusklas
De kinderen van de Plusklas zijn begonnen met een gecombineerd project kunst en Sinterklaas. Alle
kinderen kregen een kunstenaar toegewezen. De kunstenaars waren: Andy Warhol, Vincent van
Gogh, Rosina Wachtmeister, Keith Haring, Mondriaan en Picasso. De leerlingen deden onderzoek
naar de persoonlijkheid en de kunststijl van ‘hun’ kunstenaar. Vervolgens gingen ze een kunstwerk
maken in de stijl van de kunstenaar in het thema: Sinterklaas. De kinderen konden kiezen uit diverse
materialen om mee aan de slag te gaan.
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Voor uw agenda
02-12
05-12
06-12
13-12
19-12
20-12
23-12 t/m 03-01

Start Advent
Sinterklaasviering
Studiedag, alle kinderen vrij
Foute kersttruiendag
Kerstmarkt (voor het goede doel)
Kerstviering
17:00 uur - 18:15 uur Kerstdiner
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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