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Algemene ouderavond
Op woensdag 16 oktober a.s. organiseren wij
een algemene ouderavond voor alle ouders en/of verzorgers
van de leerlingen op Het Veldhuis.
Het programma voor deze avond ziet er als volgt:
19:15 uur
Inloop met een kopje koffie/thee in de oranje zaal
19:30 uur
Start algemene ouderavond, met als onderwerpen:
 Maurice Boonstra stelt zich aan iedereen voor en deelt zijn eerste indruk en
bevindingen met de aanwezigen.
 Presentatie van het jaarplan van Het Veldhuis.
 Voorstellen van de oudervereniging, waarbij een indruk gegeven wrodt van hun
activiteiten komend schooljaar.
 MR-oproep
Ca. 20:30 uur Afsluiting van de avond
Graag nodigen wij u hierbij uit om deze avond bij te wonen. Wij verwelkomen u dan ook graag!
Tot de 16e!
Reminder Veldfuif
Weet u het nog? Woensdag 9 oktober a.s. organiseren wij een Veldfuif, waarin het thema van de
Kinderboekenweek centraal staat. U bent van harte welkom om te komen kijken bij uw kind.
Ronde 1
08.45 uur – 09.30 uur
1/2a - 3a - 4b - 6a - 7a
Ronde 2
09.45 uur – 10.30 uur
3b - 5a - 6c - 7c
Ronde 3
10.45 uur – 11.30 uur
1/2b - 4a – 5/6b - 7b
I.v.m. schoolkamp nemen de groepen 8 deze keer niet deel aan de veldfuif
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Gouden Weken: regel 6 centraal
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: Wij kennen de regels en afspraken en houden ons er aan (verantwoordelijkheid)
De nieuwe afspraak die hierbij komt is:

We zorgen goed voor elkaar
Hierover gaan we in gesprek met de kinderen. Wat is
goed zorgen voor elkaar, wanneer zorgen we goed
voor elkaar, wat is belangrijk in het zorgen voor elkaar.
Wilt u het onderwerp zorgen voor elkaar ook thuis
bespreken? Wij willen u weer bedanken voor uw inzet
bij het bespreken van de afspraken met uw kinderen
thuis. Het is fijn om zo samen te kunnen werken.

Schoolkamp
Het schoolkamp van groep 8 is een bijzonder moment; het is de start van het laatste schooljaar op de
basisschool. Ieder jaar zwaaien zij de 8ste groep-ers uit en nu zijn zij dan eindelijk aan de beurt:
De kinderen van groep 8 van schooljaar 2019-2020!
Maandag 7 oktober a.s. om 08:45 uur vertrekken de leerlingen samen met leerkrachten en
begeleiders op de fiets richting de Utrechtse heuvelrug.
We zullen duimen dat de weergoden ze goed gezind zijn en blijven!
Komt u ze ook uitzwaaien?

Nieuwe uitdaging ….
Nog heerlijk genietend van haar laatste weken ouderschapsverlof, is Michelle
Merk zich ook al langzaam aan het voorbereiden om terug aan het werk te
gaan. Zowel voor als tijdens haar verlof heeft ze een aantal afwegingen
gemaakt en besloten dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging. Deze heeft ze
gelukkig gevonden binnen de Stichting.
Vanaf 28 november a.s. zal zij gaan starten als Teamleider op basisschool de
Twaalfruiter, locatie ‘de Tuinlanden’. Wij vinden het erg jammer dat ze ons
team gaat verlaten, maar wensen haar heel veel succes en vooral plezier bij onze collega’s op de
Twaalfruiter.

2

Kinderboekenweek ‘Reis mee’
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat gisteren, woensdag 2 oktober, de Kinderboekenweek is
afgetrapt. In iedere groep wordt deze periode het lesprogramma afgestemd op de
Kinderboekenweek. Maar waarom is lezen eigenlijk zo leuk en ook zo belangrijk?
Even lekker wegdromen
Wist u dat lezen en voorgelezen worden hartstikke gezond is? Dit geldt voor zowel
kinderen als volwassenen. Op de eerste plaats werkt lezen vooral erg ontspannen Het geeft
je kind een kijkje in een compleet andere wereld. Spannen, avontuurlijk, vrolijk en vol fantasie!
Boeken lezen stimuleert de verbeeldingskracht en dat zorgt ervoor dat je kind helemaal weg kan
dromen bij een verhaal.
Vergroten van de woordenschat
Vanaf het moment dat je kind zelf woorden kan herkennen en kan lezen, gaat er helemaal een
wereld voor ze open. Niet alleen werkt je kind aan een uitgebreidere woordenschat, ook is het goed
voor de algehele taalontwikkeling. Hij of zij leert veel op het gebied van schrijven, grammatica,
zinsbouw en spelling. En daar heeft je kin op school weer veel profijt van!
Sociale ontwikkeling
Door te lezen krijg je inzicht in de verschillende karakters van de personen in het boek. De een is
verdrietig, terwijl de andere zich misschien weer schuldig voelt. Je kind ontdekt meerdere kranten
van een verhaal en leert zich in te leven in de (hoofd)personen. Dit heeft een positief effect op de
sociale ontwikkeling en het omgaan met anderen.
Bron: Squla

Zichtbaar
Tijdens de pauzes zijn we meer zichtbaar voor kinderen, ouders en andere
belanghebbenden. De pleinwachten dragen vanaf deze week gele hesjes!

Bewakingscamera Triogebouw
Afgelopen zomer zijn de werkzaamheden gestart in het
Triogebouw tegenover onze school. Met deze bouw
worden nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd voor o.a. OBS Pantarijn en
de Shri Krishna school. Helaas hebben ze op de bouwplaats moeten constateren
dat er veel overlast en vernielingen plaatsvinden buiten de werktijden. Derhalve
hebben ze op diverse punten bewakingscamera’s geplaatst, met als doel deze
criminaliteit te voorkomen. Zo is er ook één geplaatst in de hoek van ons
schoolplein.
Let wel: de camera is gericht op het Triogebouw, zodat de privacy van de leerlingen, ouders,
leerkrachten en andere betrokkenen van Het Veldhuis gewaarborgd blijft.
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Voor uw agenda
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’
10-10 Leerlingen groep 8 vrij
15-10 MR-vergadering
16-10 Algemene ouderavond
21-10 Herfstvakantie
t/m
25-10
04-11 Inloopspreekuur MT vanaf 08:30 uur

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