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Team Het Veldhuis wenst u een gelukkig, gezond en vooral gezellig:
Afdas fa

Schoolproject ‘De Tijdmachine’
Al eerder heeft u in de nieuwsbrief de aankondiging kunnen lezen van het schoolproject ‘De
Tijdmachine’, waarmee iedere groep zal leren en ontdekken.
Op donderdag 16 januari 2020 is de officiële aftrap van ons
schoolproject ‘De Tijdmachine’.
Hiervoor zullen we tijdens de opening op deze ochtend met het team en
de kinderen een lied zingen met als titel ‘De tijdmachine’.
Hierbij zijn geen ouders aanwezig.
Iedere groep presenteert tijdens deze korte opening aan de andere
kinderen van de school, waar zij in dit schoolproject aandacht aan
besteden. Het kan gaan over tijdsbesef, over uitvindingen door de tijd
heen, over de bouwkunst, gezondheid of vervoer.
Op 6 februari 2020 sluiten we dit schoolproject met een projectavond af. Tijdens deze avond nodigen
wij alle ouders en/of verzorgers uit om de projecten te komen bekijken, die de leerlingen de
afgelopen periode hebben gemaakt. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging!
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CITO-periode
Deze week zijn we gestart met de CITO toetsen voor de groepen 3 t/m 8. Twee keer
per jaar toetsen we de kinderen met methode-onafhankelijke toetsen op het
vakgebied van Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Rekenen & Wiskunde
Woordenschat en Spelling. We doen dit vooral om de leerontwikkeling van de
leerlingen te volgen.
Omdat elke leerkracht een weekrooster hanteert die past bij zijn/haar groep, wordt de planning van
CITO toetsen per groep ingeregeld. Dit is dan ook de reden dat wij ouders vooraf niet kunnen
informeren over deze planning. Daarnaast hebben wij ervaren dat het de leerlingen rust geeft om
niet te veel nadruk te leggen op deze toetsen.
Cito toetsen Taal en Rekenen voor kleuters worden niet meer afgenomen in groep 2
Kleuters leren elke dag iets nieuws; u kunt denken aan tellen, het herkennen van vormen, het
herkennen van kleuren, rijmen, het uitbreiden van de woordenschat, tekenen, motorische
vaardigheden, maar ook het leggen van sociale contacten en het maken van vriendjes hoort daarbij.
Voor leerkrachten is het belangrijk om die ontwikkeling goed te volgen.
Leerkrachten volgen binnen Het Veldhuis de ontwikkeling van de kinderen in groep 1/2 door middel
van observaties, gesprekjes, spelletjes en activiteiten in de grote of kleine kring of in de hoeken. De
leerkrachten noteren de bevindingen van ieder kind in KIJK!.
KIJK! is een observatie instrument waarmee de ontwikkeling van jonge kinderen op diverse
ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden geobserveerd en geregistreerd.
Tot en met afgelopen schooljaar namen wij naast de registraties die wij doen in KIJK!, ook de Cito
toets Taal en Rekenen voor kleuters af in groep 2.
Wij hebben er met elkaar voor gekozen om deze toetsen vanaf dit schooljaar niet meer af te nemen.
Aanleiding daarvoor is dat het leerteam 1-2-3 een onderzoek heeft gedaan naar de voor- en nadelen
van het afnemen van Cito toetsen bij kleuters. Wij zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat wij
met KIJK! de ontwikkeling van onze leerlingen in groep 1/2 goed in beeld hebben en dat de Cito
toetsen te veel een momentopname zijn en daardoor een vertekend beeld kunnen geven van de
ontwikkeling van het kind op deze leeftijd.
Wij lopen met het niet meer afnemen van Cito toetsen bij kleuters vooruit op het feit dat vanaf 2021
op alle scholen in Nederland de toetsen geen onderdeel meer zijn van het leerlingvolgsysteem.

Pedagogisch klimaat
De komende periode gaan we werken rondom het thema: Omgaan met elkaar.
De nadruk zal gelegd worden op het zelfbeeld, sociale weerbaarheid, complimenten
geven en hoe we ons in kunnen leven in een ander. Allemaal prachtige vaardigheden
die we de komende tijd met de leerlingen bespreken en oefenen.

Afscheid
Met ingang van 1 februari a.s. nemen wij afscheid van collega Djemilah Richards-Sutton.
Zij heeft besloten haar pad te vervolgen buiten Het Veldhuis. Wij wensen haar veel succes toe in
de toekomst.
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Landelijke onderwijsstaking

Op donderdag 30 januari a.s. en vrijdag 31 januari a.s. vindt de 4e grote onderwijsstaking in het
Primair en Voortgezet onderwijs (PO en VO) plaats.
Toelichting FNV:
‘Het onderwijs leidt mensen op voor alle takken van de arbeidsmarkt in ons land en is simpelweg té
belangrijk om niet voor op de bres te springen. Incidentele ‘oplossingen’ in de vorm van een eenmalig
bedrag zetten geen zoden aan de dijk. Er moet een structurele aanpak komen. Alleen zo kan de
klassengrootte worden beperkt, de werkdruk worden aangepakt en voldoende ondersteund personeel
worden ingezet. Dit kabinet laat een tweedeling ontstaan tussen bemiddelde gezinnen en minder
bemiddelde gezinnen, bijvoorbeeld doordat steeds meer ouders zich gedwongen zien om de
portemonnee te strekken voor bijlessen.
Wij vinden dat alle kinderen de aandacht en kansen moeten krijgen die ze verdienen. Doel van de
aankomende staking is om deze boodschap duidelijk te maken.’
Bron: fnv.nl
Het Veldhuis is zich momenteel aan het beraden hoe wij als team deze stakingsdagen kunnen
inzetten, waarbij wij onze missie ‘Hier kan uw kind alles leren!’ centraal blijft staan. Wij hopen op uw
begrip en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent deze stakingsdagen.

Voor uw agenda
16-01
20-01
30-01
31-01
06-02
13-02
14-02
18-02
21-02
24-02 t/m 28-02

Start schoolproject
Kind-vrije-dag; alle kinderen vrij
Landelijke onderwijsstaking, alle kinderen vrij
Landelijke onderwijsstaking, alle kinderen vrij
Rapport 1 mee, groepen 2 t/m 8
Feestelijke afsluiting schoolproject ‘De Tijdmachine’
Tussengesprekken, groepen 1 t/m 6
(Voorlopige) Adviesgesprekken, groepen 7 en 8
Studiedag, alle kinderen vrij
Tussengesprekken, groepen 1 t/m 6
(Voorlopige) Adviesgesprekken, groepen 7 en 8
Carnaval, kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Krokusvakantie

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