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Onderhoud gymzaal
De gemeente Utrecht is momenteel bezig met het onderhoud aan de panden die aan de
gemeente toebehoren.
Vanochtend kregen wij bericht dat vanaf vrijdag 8 november a.s. t/m maandag 18
november a.s. de wanden van onze gymzaal op de planning staan.
Inhoudende dat wij in deze periode geen gebruik kunnen maken van onze gymzaal. Onze leerkrachten gaan er
alles aan doen om de geplande bewegingsuren in deze periode op een andere manier in te zetten.

Wijziging jaarplanning
In onze expeditie en ontwikkeling tot een High Performance School, evalueren wij continu onze activiteiten en
stellen deze waar nodig bij. Hierbij werken wij met elkaar aan verbetering van zowel de organisatie- als
onderwijskwaliteit en houden hierbij de betrokkenheid van ouders in het oog. De afgelopen jaren stonden
gedurende het schooljaar ouderkijkochtenden en -middagen gepland. Deze hadden tot doel dat u als ouder kon
ervaren wat uw kind op school leert. Het inzetten van deze kijkmomenten blijkt echter in de praktijk meer onrust
met zich mee te brengen, dan dat het beoogde doel wordt bereikt. Dit heeft ons doen besluiten om de
ouderkijkmomenten te laten vervallen. Gedurende het schooljaar organiseren wij diverse veldfuiven en een
thema-avond, waarin zowel leerlingen als het team van Het Veldhuis een presentatie geeft over hetgeen in deze
periode gedaan en geleerd is. Wij zijn ons er terdege van bewust dat dit voor sommigen van u een teleurstelling
is, echter hopen wij op uw begrip.

Gezocht: inpakpieten!
Op woensdag 13 november a.s. gaan we weer de sinterklaascadeautjes inpakken en daar
kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!
We verzamelen om 08:30 uur bij de gymzaal aan de bovenbouwkant. Rond 10:00 uur
hopen we weer klaar te zijn.
Heeft u kleine kinderen die nog niet naar school gaan? Geen probleem, die kunt u gewoon meenemen wanneer
u ons komt helpen. Het is wel aan u om in te schatten of dit handig is bij de inpakactiviteit. Bent u in de
gelegenheid ons op deze datum te helpen? Laat het ons per mail weten via oudervereniging@hetveldhuis.nl.

Drama met de groepen 8
Vandaag heeft de eerste dramales plaatsgevonden in de groepen 8.
Deze werd gegeven door Cultuuronderwijs Utrecht en heeft als thema ‘Spier en spanning’.
De leerlingen hebben geleerd hoe ze een ‘superheld’ kunnen zijn.
Dit hebben ze heel spannend moeten maken, door hun spier op spanning in te zetten tijdens
de verschillende oefeningen.
Het Veldhuis is na vandaag een aantal superhelden rijker!

Voor uw agenda
04-11 t/m 10-11
12-11
13-11
20-11
27-11
05-12
06-12
19-12
20-12
23-12 t/m 03-01

Week van Respect
MR-vergadering
Informatieochtend nieuwe ouders
Studiedag: alle kinderen vrij
Veldfuif ‘Spier en Spanning’
Sinterklaasviering
Studiedag Expeditie: alle kinderen vrij
Kerstviering
Kind-vrije-middag: alle kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Kerstvakantie

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

Utrechtse Vastgoed Organisatie
Onderwijshuisvesting
E-mail
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/onderwijshuisvesting

Wijkbericht
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Betere luchtkwaliteit basisscholen Het Veldhuis
en de Krullevaar

Betere ventilatie
Tijdens de herfstvakantie is er op het dak van de
Bonteberg 3 een nieuw ventilatiesysteem
geplaatst. Dit systeem komt in de plaats van het
oude systeem, dat voor geluidsoverlast zorgde.
Tot en met de Kerstvakantie werken we aan de
aansluitingen hiervan. Het nieuwe systeem op
het dak krijgt roosterschermen. Zo kijkt u niet
direct tegen de ventilatie aan en voorkomen we
dat de zon hierop weerkaatst.
Ook krijgen beide scholen andere installaties.
Deze werkzaamheden zijn in maart 2020
gereed. Deze vinden plaats in het gebouw, u zult
hierdoor vrijwel geen overlast ervaren.

Beter presteren in een frisse
school
Een goede luchtkwaliteit in scholen zorgt ervoor
dat de kinderen beter kunnen leren. De
installaties die de gemeente Utrecht op de
schoolgebouwen plaatst, verminderen de
CO2concentratie in de gebouwen en zorgen zo
voor een betere luchtkwaliteit.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de
kwaliteit van het binnenmilieu op scholen vaak
onder de maat is. Een ongezond binnenmilieu
kan zowel de gezondheid als de leerprestaties
van kinderen beïnvloeden. Het is daarom
landelijk beleid om het binnenmilieu op scholen
te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u
op de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/binnenmilieu/binnenmilie
u -in-scholen-en-kindercentra

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de projectleider van de gemeente, via
onderwijshuisvesting@utrecht.nl of het
verkorte telefoonnummer 14030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij: Wijkservicecentrum
Vleuten-De Meern, bezoekadres
Dorpsplein 1 in Vleuten, of via telefoon 030 286
0000 of via het verkorte nummer 14030

Verspreidingsgebied:
Rondom Basisschool Het Veldhuis en de Krullevaar
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