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Voorwoord

Het schooljaar 2020-2021 is, na een heerlijke ‘tropische’ zomer, goed
gestart. De kinderen zijn inmiddels gesetteld in hun nieuwe groepen en
gewend aan hun nieuwe leerkracht(en).
Kunstproject Kasteel Nijevelt
Zoals velen van jullie hebben gezien, staat er een duplica van Kasteel
Nijevelt uitgevoerd met zeecontainers voor onze school. Kunstenaar Pet van
de Luijtgaarden is tot dit idee gekomen met als doel kinderen actief in
aanraking te brengen met kunst en cultuur door ze ook daadwerkelijk een
bijdrage te laten leveren aan een kunstwerk in de openbare ruimte. De
leerlingen van de omliggende basisscholen zijn uitgenodigd om de
buitenkant van het ‘kasteel’ te schilderen in het thema Jungle kasteel,
aangezien het huidige kasteel inmiddels meer bos is dan kasteel. Op deze
manier wil hij kinderen geschiedenis, creativiteit en buitenspelen
bijbrengen. Onze leerlingen uit groep 8 hebben vorige week een mooie
bijdrage geleverd aan dit unieke kunst- en cultuurproject. Een compilatie
hiervan is te zien op onze Facebookpagina @KBSHetVeldhuis2.0 en
Instagramaccount @kbshetveldhuis.
Week tegen pesten
Het motto van Het Veldhuis is Respect-Veiligheid-Vertrouwen. Drie
belangrijke pijlers hoe wij binnen onze school met elkaar om wensen te
gaan. In deze Week Tegen Pesten zetten wij samen met de leerlingen
stappen naar een positieve en veilige sfeer in de groep. Het is belangrijk om
ook dit schooljaar weer (nieuwe) normen te stellen en in de klas te
bespreken hoe je met elkaar wilt omgaan. Zo zorgen wij samen voor een
goede sfeer in de groep, zodat er minder behoefte is om te pesten. Met het
thema ‘samen aan zet’ zijn wij met de leerlingen aan de slag gegaan. In
Social Schools hebben wij u per groep een kijkje gegeven hoe wij dit met de
leerlingen hebben opgepakt.
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Algemene ouderavond
Door de huidige richtlijnen van het RIVM is het niet mogelijk om een algemene ouderavond op Het Veldhuis te
organiseren. Wij hebben helaas dan ook moeten besluiten om de algemene ouderavond, welke gepland staat op 15
oktober, te annuleren. Veel van de informatie die normaliter tijdens deze ouderavond wordt besproken, ontvangt u van
ons al via onze communicatieplatforms. Echter, het persoonlijk ontmoeten en informeren van ouders over allerhande
zaken op Het Veldhuis kan geen doorgang vinden. Dit vinden wij erg jammer, maar het beperken van verspreiding van het
coronavirus heeft voor ons prioriteit.
De algemene ouderavond is het moment voor de oudervereniging om ouders op de hoogte te stellen van de activiteiten
die zij op school organiseren. Ook geven zij een onderbouwing van de geïnde en de te innen vrijwillige bijdrage die aan
ouders gevraagd is/wordt. Zij zullen dit nu op papier voor u uiteenzetten. Het Veldhuis zal deze informatie via Social
Schools met u delen, zodat u een goed beeld krijgt wat de oudervereniging vorig schooljaar heeft gedaan met de
vrijwillige bijdrage en wat komend schooljaar op de planning staat.

Informatieavond POVO groep 7 en 8
Voor zowel de kinderen als voor de ouders van groep 7 en 8 wacht een leuk, maar spannend jaar. De leerlingen van groep
8 zullen aan het eind van dit schooljaar de overstap gaan maken naar het voortgezet onderwijs en de groep 7 leerlingen
zullen zich komend jaar hierop gaan oriënteren. Samen zult u op zoek gaan naar een geschikte school.
Maar waar moet u allemaal aan denken?
Om u hierbij te helpen, staat op donderdag 29 oktober a.s. van 19:00 uur tot 20:00 uur een informatieavond gepland over
de stap naar het voortgezet onderwijs. I.v.m. de huidige richtlijnen van het RIVM kunnen wij u helaas niet op school
ontvangen. De betreffende ouders zullen tijdig geïnformeerd worden hoe wij invulling hieraan gaan geven.

Schoolkamp

Voor veel kinderen in groep 8 is het kamp één van de hoogtepunten van het schooljaar. Vanaf groep 1 zwaaien de
leerlingen de 8ste groepers al uit en kunnen niet wachten totdat zij aan de beurt zijn. Het verbindt de leerlingen in hun
laatste jaar en het hoort bij het proces van afscheid nemen van de basisschool.
Doordat het coronavirus meer om zich heen begint te grijpen en de maatregelen van het RIVM zijn aangescherpt, hebben
wij besloten om het schoolkamp te verplaatsen. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat alle leerlingen uit groep 8
hierbij kunnen zijn. Door het verzetten van het kamp naar het voorjaar (28-29-30 april 2021) verwachten wij dit te kunnen
bewerkstelligen.
De ouders van de leerlingen uit groep 8 zijn hier eerder dit schooljaar over geïnformeerd, zodat er (door sommigen)
opgelucht adem gehaald kan worden dat de kinderen met (lichte) klachten het kamp niet hoeven te missen door de
huidige maatregelen van het RIVM.
waar ze al een paar jaar naar uitkijken. In de eerste week van oktober staat het kamp voor groep 8 gepland. Het kamp is
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Aanvraag Buitengewoon Verlof

Ouderportaal en Social Schools

Als school zijn wij verplicht om het verzuim van
leerlingen te registeren. Dit is van belang voor de
schoolinspectie om te achterhalen of leerlingen met
een geldige reden schooluren missen.

Ruim 2 weken geleden heeft u per e-mail de
uitnodiging ontvangen met de inloggegevens
/activatiecode voor het Ouderportaal van ParnasSys
en Social Schools. In de nieuwsbrief van september
hebben wij u een toelichting gegeven waarvoor beide
communicatieplatforms gebruikt (gaan) worden.

Voor het aanvragen van verlof of verzuim voor het
bezoek aan een arts/specialist, dient daarom een
aanvraagformulier door de ouders te worden
ingevuld. Op basis van de hiervoor geldende regels zal
de directeur/schoolleider al dan niet toestemming
geven voor het aangevraagde verzuim.

Helaas bleek dat veel ouders een of beide e-mails niet
hadden ontvangen of dat het activeren van de
accounts niet mogelijk was. De afgelopen weken zijn
wij druk bezig geweest om dit alsnog te
bewerkstelligen en gelukkig zijn 90% van de ouders
inmiddels actief in beide platforms. Mocht u
onverhoopt een of beide niet geactiveerd hebben,
dan willen wij u vragen om dit alsnog te doen.

I.v.m. de richtlijnen van het RIVM is het voor Het
Veldhuis (helaas) niet mogelijk om ouders in de
school te ontvangen. Inhoudende dat een bezoekje
aan de administratie voor het ophalen en/of afgeven
van het aanvraagformulier voor verlof voor uw
kind(eren) niet mogelijk is.

Momenteel communiceren wij nog op twee
manieren: we plaatsen berichten op zowel Social
Schools als via e-mail vanuit ParnasSys. Vanaf de
herfstvakantie communiceren wij alleen nog via Social
Schools. Wij begrijpen dat u hierdoor momenteel veel
informatie dubbel ontvangt. Echter wij willen
iedereen de mogelijkheid bieden om Social Schools
eigen te maken en te voorkomen dat belangrijke
informatie niet bij de ouders terecht komt. De
overlapping van deze informatie is tijdelijk en wij
hopen op uw begrip.

De betreffende formulieren zijn te vinden op onze
website (Ouders-> Formulieren en brieven). U kunt
het voor u bestemde formulier downloaden. Nadat u
deze volledig heeft ingevuld en ondertekend, kunt u
deze mailen naar info@rkshv.nl. Na ontvangst nemen
wij deze in behandeling en ontvangt u het antwoord
per e-mail retour.

Uitzondering hierop: leerkrachten plaatsen wekelijks
berichten over het reilen en zeilen in de groep. Deze
berichten worden alleen in Social Schools gedeeld met
de ouders van de leerlingen uit hun groep.
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Schoolreisje
Wat een teleurstelling voor alle kinderen dat het schoolreisje afgelopen schooljaar niet doorging. Helaas bleken de
maatregelen ter beperking van de verspreiding van COVID-19 nog niet zodanig versoepeld, dat we met zijn allen op pad
konden gaan.
De grote vraag was toen: en nu? De bijdrage voor het schoolreisje in schooljaar 2019/2020 was tenslotte door de meeste
ouders middels een tikkie al overgemaakt. Er is veel contact geweest met ‘Tikkie’ over hoe wij het geld kunnen
terugstorten naar de ouders die betaald hebben. Wat in theorie een makkelijke handeling lijkt, blijkt in de praktijk erg
lastig tot uitvoering te brengen. Na overleg met het MT zijn wij tot de volgende oplossing gekomen.
De betaalde bijdrage aan het schoolreisje blijft op de bankrekening van de oudervereniging staan en wordt gebruikt voor
het schoolreisje dat op 16 en 17 juni 2021 gepland staat. Normaliter gaan alleen de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje,
tenslotte gaat groep 8 altijd op kamp. Echter, dit zou betekenen dat de huidige 8ste groepers drie schooljaren geen
schoolreisje hebben gehad. Wij zijn dan ook erg blij dat Het Veldhuis heeft besloten dat dit schooljaar, bij wijze van
uitzondering, ook de leerlingen uit groep 8 in juni meegaan op het schoolreisje!
Op deze manier hopen wij een passende oplossing te hebben gevonden, die in de praktijk voor iedereen goed uitpakt.
Namens oudervereniging

EN TOEN ?

We zijn begonnen aan het eerste Cultuur thema EN TOEN?
De keuze voor dit onderwerp hebben wij gemaakt, omdat dit ook het thema is van de Kinderboekenweek 2020.
Gedurende de komende weken gaan wij terug in de tijd. De boeken die we lezen in de klas brengen de geschiedenis
tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. We lezen spannende verhalen over ridders, verplaatsen
ons in oorlogstijd of misschien komen we van alles te weten over de Oudheid. Wij hebben geen tijdmachine nodig om
andere tijden te ontdekken. Wij verkennen werelden uit het verleden door het lezen van spannende boeken!
Hoe ziet dat eruit op school ..
Tijdens de weken van EN TOEN? werken de kinderen van groep 1/2 en 8 aan een opdracht uit de methode ‘Laat maar
zien’, waarbij de leerkrachten ondersteund worden door kunstenaars/ professionals op het gebied van beeldende
vorming van Cultuuronderwijs Utrecht. Groep 3 krijgt ondersteuning van een professional op het gebied van drama en
de groepen 3/4, 4 en 6 op het gebied van muziek. De groepen 5 en 7 werken met hun eigen leerkracht aan het thema
en draaien tijdens het volgende project mee met Cultuuronderwijs Utrecht.
Het thema wordt door de kinderen vlak voor de herfstvakantie afgesloten met een veldfuif. Normaliter zouden wij u
als ouder uitnodigen om te komen kijken naar uw kind(eren). Helaas is dit i.v.m. de huidige maatregelen en richtlijnen
rondom. COVID-19 niet mogelijk. Wij richten de veldfuif daarom op een andere manier in, zodat u toch kunt
meegenieten van de afsluiting van deze periode. De kinderen die deze circuitronde bezig zijn geweest, worden
gefilmd en dit filmpje zult u terug zien op Social School van de klas van uw kind.
Ook maken wij van de kinderen van groep 1/2 en 8 een filmpje met de mooie kunstwerken zij gemaakt hebben.
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Voor uw agenda

11-10
16-10
19-10 t/m 23-10
29-10

Einde Kinderboekenweek
Veldfuif groepen 3-4-7
Herfstvakantie
Informatieavond POVO - groep 7 en 8 (19:00u – 20:00u)

Volgende nieuwsbrief: 30 oktober 2020
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