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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!

Week van Respect
Op maandag 4 november start de week van respect, met als thema
‘Alles = gekleurd’.
Het gaat over het vormen, het hebben en het uiten van je eigen
mening.
Meningen …….. tja iedereen heeft ze.
Deze meningen komen niet zomaar uit de lucht vallen, maar worden ergens door gevormd. Hoe
werkt dit nu precies? Wat heeft er allemaal invloed bij het vormen van onze mening? Hoe geven we
onze mening?
Het is leuk om ook thuis in gesprek te gaan over meningen en te ontdekken of de meningen
overeenkomen of juist verschillen.
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Tussengesprekken
In de jaarplanning heeft u kunnen zien dat er in de maand november
tussengesprekken zullen plaatsvinden. Tijdens deze gespreksronde
spreken wij niet alle ouders. Wanneer hier aanleiding toe is, ontvangt u
een persoonlijke uitnodiging van de leerkracht om de voortgang van uw
zoon of dochter te bespreken. Mocht u zelf behoefte hebben aan een
gesprek maar ontvangt u geen uitnodiging, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht.
Graag vernemen wij daarbij dan ook de aanleiding voor de aanvraag van het gesprek.

Kunst en Cultuur: start thema 2
Aanstaande maandag 4 november staat er weer een nieuwe Kunst en Cultuur
periode centraal in onze school. Gedurende vier weken zal er in alle groepen
aandacht besteed worden aan een vak dat onderdeel uitmaakt van kunst- en
cultuureducatie. Dit kan Muziek, Dans, Drama of Beeldend zijn.
CO-Utrecht(Cultuuronderwijs Utrecht) ondersteunt ons hierbij.
Wij kiezen heel bewust voor thema’s die breed kunnen worden ingevuld en waarbij de kinderen
worden uitgedaagd om anders te durven denken, hun eigen creativiteit gestimuleerd wordt en hun
kijk op de wereld wordt verrijkt. dit levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van goed
burgerschap.
‘SPIER EN SPANNING’
Dit is het cultuur thema dat deze tweede periode centraal staat. De groepen 8 krijgen deze periode
ondersteuning van CO-Utrecht bij het uitwerken van discipline Drama en de groepen 1/2 krijgen
ondersteuning bij het uitwerken van de discipline Dans.
Woensdag 27 november sluiten we dit thema af met een Veldfuif. Tijdens de Veldfuif presenteren de
kinderen aan elkaar waar ze rond het thema mee bezig zijn geweest en wat ze geleerd hebben.
Zet deze datum alvast in uw agenda, want u bent van harte uitgenodigd om bij de Veldfuif aanwezig
te zijn.
Verdeling van de groepen bij de Veldfuif van 27 november 2019
Ronde 1 08.45 uur – 09.30 uur 1/2A, 3A, 4B, 6A, 7A, 8B
Ronde 2

09.45 uur – 10.30 uur

1/2C, 3B, 5A, 6C, 7C, 8C

Ronde 3

10.45 uur – 11.30 uur

1/2B, 4A, 5/6B, 7B, 8A

Einde
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Tevredenheidspeiling
In de maand november zal er zowel een ouder- als een leerlingtevredenheidspeiling
plaats gaan vinden. Doel van deze onderzoeken is om van u en de leerlingen te
horen wat u en zij van Het Veldhuis vinden.
Per mail ontvangt u van ons hierover een schrijven die dieper ingaat op dit onderzoek en u meer
informatie geeft over wat er van u en van de leerlingen verwacht wordt. Houdt uw mail de komende
dagen dus in de gaten.
De leerlingen van de groepen 6-7-8 zullen op school de leerlingtevredenheidspeiling digitaal gaan
invullen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit aan de betreffende leerkracht
doorgeven en zal uw kind niet deelnemen aan deze peiling.

Gezocht: Hulp organisatie Avond4Daagse
Met ingang van dit schooljaar is de organisatie van de A4D naar de oudervereniging gegaan om de
werkdruk voor de leerkrachten te verminderen.
Helaas hebben wij op dit moment niet genoeg leden om de commissie op te vullen.
We 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 even een
berichtje naar oudervereniging@hetveldhuis.nl.

Voor uw agenda
31-10
04-11
04-11 t/m 10-11
06-11
12-11
13-11
15-11
19-11
20-11
21-11
27-11

Informatieavond POVO - groep 7 en 8
Inloopspreekuur MT vanaf 08:30 uur
Week van Respect
Landelijke stakingsdag leraren; alle kinderen vrij
MR-vergadering
Informatieochtend nieuwe ouders
Ouderkijkochtend
Ouderkijkochtend
Studiedag - alle kinderen vrij
Ouderkijkochtend
Veldfuif ‘Spier en Spanning’

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