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Informatieavond
Op dinsdag 10 september a.s. (groep 5 t/m 8) en donderdag 12 september a.s.
(groep 1/m 4) vinden de informatieavonden plaats. Dit jaar starten we niet
centraal in het midden van de school, maar verwelkomen wij u direct in het
klaslokaal van uw kind(eren). Tijdens deze avond zal informatie gegeven worden
over o.a. Sociaal-emotioneel (de Gouden Weken), Engels en Staal en groep
specifieke informatie. De planning voor beide avonden ziet er als volgt uit:
Dinsdag 10 september groep 5 t/m 8
 18.30 - 19.15 uur: groep 5 en 6
 19.30 - 20.15 uur: groep 7 en 8
Donderdag 12 september groep 1 t/m 4
 18.30 - 19.15 uur: groep 1/2
 19.30 - 20.15 uur: groep 3 en 4
Een kwartier voor aanvang is de schooldeur open en staat er koffie/thee voor u klaar. Wij kijken er
naar uit u te ontmoeten!
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Startgesprekken
Na de informatieavonden staan op dinsdag 17 september a.s. en
donderdag 26 september a.s. de startgesprekken gepland.
Waar tijdens de informatieavond de leerkracht u informatie heeft gegeven
over het komende schooljaar, zijn de startgesprekken bedoeld om een
goed beeld van uw kind te krijgen, zowel op school als thuis.
Wij hebben u daar, als ervaringsdeskundige van uw kind, voor nodig en nodigen u dan ook graag uit
voor een startgesprek met de leerkracht van uw kind. De gesprekken duren maximaal 15 minuten.
Ter voorbereiding op het gesprek verzoeken wij u om bijgevoegd formulier in te vullen. De leerkracht
ontvangt dit ingevulde formulier graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee dagen voor het
startgesprek, van u terug. Zo heeft de leerkracht voldoende tijd om het gesprek voor te bereiden.
Tijdens het gesprek kunnen nog afspraken worden ingevuld die dan ter sprake komen.
Naast de deur van het lokaal van uw kind hangt vanaf maandag 9 september een lijst waarop u zich
kunt inschrijven. Wij willen u eraan herinneren dat wij het zeer op prijs stellen als beide ouders
aanwezig zijn. Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 geldt dat zij ook bij het gesprek aanwezig zijn,
met als doel om de kinderen nog meer te betrekken bij hun leerproces en eigen ontwikkeling.
Wij verheugen ons op de gesprekken en verwachten alle ouders daar te zien.

G5 - De scholen zijn weer begonnen …….
Regelmatig komt het G5 (onderwijs in de vijf grote steden)-besturenoverleg bij elkaar.
Vorige week heeft er overleg plaatsgevonden en stond o.a. het personeelstekort en
de gevolgen hiervan op de agenda. De G5 heeft een brief opgesteld die namens de
schoolbesturen naar zowel de scholen als de ouders van leerlingen in deze regio’s wordt
gestuurd. In de bijlage treft u deze brief aan.

Interne verhuizing
De ruimtes in Het Veldhuis zijn de afgelopen periode onder de loep genomen en
sommige hiervan hebben inmiddels een kleine metamorfose ondervonden. Ook
hebben er wat verschuivingen van lokalen van diverse groepen plaatsgevonden
en zijn een aantal lokalen door basisschool De Krullevaar in gebruik genomen.
Op maandag 9 september a.s. zal er nog een verhuizing plaats gaan vinden.
De kantoren van zowel de directeur (Maurice) als van de administratie (Nathalie)
en conciërge (Wesley) zullen verhuizen naar een centralere plek binnen het
schoolgebouw.
Zij zullen vanaf dinsdag te vinden zijn bij de entree van de bovenbouw, naast het kantoor van de
teamleiders (Femke & Joan). Door deze verhuizing zit het gehele MT met hun ondersteuning bij
elkaar, waardoor er sneller en beter geschakeld kan worden.
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Gouden Weken: regel 2 centraal
Afgelopen week zijn we gestart met het nieuwe schooljaar. In de klassen zijn we bezig met elkaar te
leren kennen en hebben we positieve groepsregels opgesteld. Er worden diverse spelvormen
gedaan om elkaar te leren kennen en het samenwerken te bevorderen.
Bijvoorbeeld in de klas van juf Willemien hebben ze een bal met allemaal vragen zoals ‘Wat is
je favoriete kleur? - Wat is je favoriete spel tijdens de gymles? - Wat is je lievelingseten? ‘ etc..
Deze week staat de regel ‘Wij begroeten elkaar’ centraal. Dit betekent dat iedereen bij binnenkomst
elkaar aankijkt, goedemorgen of goedendag zegt en elkaar gedag zegt als je op de gang loopt.
Een moment van bewust contact maken. Het zien van elkaar. Fijn om zo de dag te starten.
Komende week komt daar de volgende regel bij:

WIJ LOPEN RUSTIG DOOR HET GEBOUW
Dit betekent dat wij allemaal rustig door het gebouw lopen en dat andere groepen geen last hebben
van bijvoorbeeld groepen die naar gym gaan of buiten gaan spelen.

Begrip …
Het zal niemand zijn ontgaan dat de bouwactiviteiten in het Triogebouw
tegenover Het Veldhuis zijn gestart. Gevolg hiervan is dat de ingang van o.a. OBS
Pantarijn intensiever gebruikt wordt dan voorgaande jaren.
Omdat de ingang aan het fietspad ligt, kunnen er tijdens aanvang en einde van
de schooldagen opstoppingen ontstaan.
Wij willen u vragen om hier rekening mee te houden, door bijvoorbeeld even af te stappen en stukje
te lopen, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Hopelijk heeft u begrip hiervoor en kunnen wij
op deze manier de veiligheid van zowel ouders als kinderen waarborgen.
Voor uw agenda
10-09 Informatieavond groep 5 t/m 8
MR-vergadering
12-09 Informatieavond groep 1 t/m 4
17-09 Startgesprekken
Prinsjesdag
25-09 Kinderpostzegels verkoop leerlingen groep 8
26-09 Startgesprekken
27-09 Informatieochtend nieuwe ouders, aanvang 09:00 uur
30-09 Studiedag expeditie, alle kinderen vrij
02-10 Start Kinderboekenweek
Einde kinderpostzegels
05-10 Dag van de leraar

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