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Oudertevredenheidsonderzoek
Begin november hebben wij u per mail een uitnodiging
gestuurd om deel te nemen aan het
oudertevredenheidsonderzoek.
In de uitnodiging bent u gevraagd om een online
vragenlijst in te vullen met daarin de link waarmee u automatisch in het beginscherm van het
onderzoek terecht komt. Het invullen van de vragenlijst kost circa 10/15 minuten.
** Doel van het onderzoek **
Het doel van het onderzoek is te horen wat u van de school van uw kind(eren) vindt. Wij willen onder
meer van u weten wat u vindt van het onderwijs, de algemene ontwikkeling van uw kind op school,
de communicatie, de voorzieningen en de sfeer. Als wij weten wat ouders van de kwaliteit van onze
school vinden, kunnen wij namelijk gericht werken aan de verbetering van de kwaliteit.
** Vragenlijst **
De vragenlijst bestaat vooral uit stellingen die u kunt beantwoorden met de volgende mogelijkheden:
‘Helemaal mee oneens’, ‘Mee oneens’, ‘Niet mee eens, niet mee oneens’, ‘Mee eens’ en ‘Helemaal
mee eens’. We willen u verzoeken de vragen zo openhartig mogelijk te beantwoorden, gebaseerd op
uw eigen ervaringen.
** Resultaten van het onderzoek **
De school maakt een analyse van de uitkomt van de tevredenheidspeilingen (zodra deze gegevens
van DUO Onderwijsonderzoek & Advies binnen zijn) en schrijft dan een plan van aanpak. Deze wordt
besproken in de MR. Vervolgens gaat er een samenvatting van de resultaten naar het team en de
ouders.
Helaas hebben wij nog weinig respons gekregen op het invullen van de enquête. Met het invullen
van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve bijdrage aan de school van
uw kind(eren). Wij willen u dan ook vraag om uw mening en ervaringen te geven en de enquête
alsnog in te vullen. Alvast bedankt voor uw medewerking!
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SINTERKLAAS OP HET VELDHUIS
Vijf december is de dag,
dat ik weer op bezoek komen mag,
Dan zie ik al die leuke kinderen van deze fijne school,
in een jaar zijn ze weer gegroeid als kool.
Hebben ze wel een beetje kunnen slapen vannacht,
of lagen ze met half gesloten ogen op de wacht?
‘Oh zo Snel’ had vanochtend even rust verdiend met die gladde daken,
en ik was bang dat er weer een aantal mensen zouden gaan staken.
Dus had ik besloten mijn tent op te zetten in de gang,
zo was ik voor de files niet bang.
Heerlijk geslapen heb ik daar,
jullie hoorden vast mijn gesnurk aldaar.
Het sliep wel goed hoor op Het Veldhuis,
ik voelde me er helemaal thuis.
Gelukkig wisten de Pieten het plein van de school ook te herkennen,
en kwamen ze al snel het plein op rennen.
Wat een warm welkom kregen de Pieten en Sint,
maar snel naar binnen, met die koude wind.
Tijdens de Veldfuif had Sinterklaas oog voor alle groepen,
en mochten de kinderen allerlei vragen roepen.
Ook hadden ze veel stukjes voorbereid,
Dansjes, versjes en soms wat gekkigheid.

Daarna stonden de bezoeken aan de oudere groepen op de rol,
wat hebben ze daar gelachen en wat een lol.
Vele cadeautjes zijn uitgedeeld,
en er werden ook veel spelletjes gespeeld.
Surprises waren er zover je kon kijken,
wat hebben de groepen 5 t/m 8 zich creatief laten verrijken.
De ene nog mooier dan de andere gemaakt,
de Sint en Pieten waren behoorlijk onder de indruk geraakt.

De Sint en Pieten en ook het team van Het Veldhuis,
wensen iedereen een gezellig Sinterklaasfeest thuis.
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Afscheid …..
Met ingang van januari 2020 gaat Hetty de Waal, leerkracht van onze school, met
pensioen. Sinds augustus 2001 is juf Hetty werkzaam op basisschool Het
Veldhuis. Zij is altijd een ondersteunende en zorgzame leerkracht geweest, niet
alleen voor de kinderen maar ook voor collega’s.
Een juf met inzet!
Op vrijdag 20 december sluit zij haar werk als leerkracht af. Hetty heeft ervoor gekozen om niet heel
groots afscheid te nemen. Als team zetten we Hetty eerder die week in het zonnetje. Deze vrijdag,
tevens de laatste dag voor de kerstvakantie, willen we toch een beetje bijzonder maken voor haar
maken. Wij willen u als ouder dan ook de gelegenheid geven om van Hetty afscheid te nemen.
Onder schooltijd gaat Hetty de klassen in, die zij de laatste periode heeft ondersteund. Hierdoor zijn
kinderen in de gelegenheid om van Hetty afscheid te nemen. Om iedereen die Hetty kent als juf of
collega, een hand te kunnen geven, is zij die vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur te vinden bij de
ingang van de onderbouw. U kunt dan gezellig napratend met Hetty, ook genieten van een kopje
koffie/thee, of limonade met een versnapering.
Wij hopen u dan te zien, om samen met Hetty haar werkzame periode op onze school af te kunnen
sluiten.
Zapp Sport

Op vrijdag 29 november jl. waren twee leerlingen van Het Veldhuis samen met hun waterpoloteam
uitgenodigd voor opnames bij Zapp Sport. Hoe bijzonder en wat een fantastische ervaring. Hieronder
een kort verslag van Pepijn uit groep 6c.
‘In dit stukje stuur ik u, mijn ervaring die ik heb op gedaan van mijn deelname voor de opname aan
het televisie programma Zapp Sport over Waterpolo. Wij zijn vrijdag 29 november 2019 door Zapp
Sport uitgenodigd om met ZPC de Watervlo om te komen voor een TV programma over waterpolo.
Dat ging zo:
We gingen een partijtje doen tegen twee Nederlandse Internationals en 2 spelers uit VS 20. Ons team
ging samen met UZSC Utrecht.
Het was een leuk partijtje en hebben met 5-4 verloren. Ron Boszhard was de keeper bij de 2
Nederlands Internationals.
Ik heb twee pogingen gedaan om op het doel te schieten, maar Ron Boszhard hield ze tegen. Ik vond
deze dag echt super leuk en erg bijzonder om mee te maken’.

Voor uw agenda
06-12
13-12
19-12
20-12
23-12 t/m 03-01

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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