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Voorwoord

Nog een paar dagen en dan zit de schoolvakantie erop.
Velen van u hebben deze welverdiende vakantie in eigen land doorgebracht
en sommigen hebben vakantie in het buitenland gevierd. Gezien het
fantastische weer in zowel binnen- als buitenland, zal iedereen aan zijn
trekken zijn gekomen. Hopelijk heeft dit geleid tot een heerlijk gezellige en
ontspannende periode!
Toch is het dit jaar anders dan anders. Waar andere jaren de straten
volhangen met posters dat automobilisten op moeten passen dat kinderen
weer op de fiets naar school gaan. Dit jaar ligt de focus op een andere
veiligheid. Deze maatregelen richten zich erop om het coronavirus buiten
de deur te houden. Hierover treft u op pagina 2 en 3 meer informatie.
Afgelopen week zijn wij met het team van Het Veldhuis druk bezig geweest
met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar. Zo zijn de klassen
opnieuw ingericht en de schoolspullen voor de leerlingen uitgezocht en
klaargelegd. In de schoolvakanties hebben de lokalen een broodnodig likje
verf gekregen, waardoor de lokalen een frisse plek zijn voor het geven van
onderwijs.
In de startvergadering met het team zijn alle neuzen dezelfde richting op
gezet en zijn de teamleden bijgepraat over o.a. de nieuwe rekenmethode
Getal & Ruimte Junior, de nieuwe aanpak voor begrijpend lezen ‘Close
Reading’, de Gouden Weken (sociaal-emotioneel) en het creacircuit. De
laatste puntjes zijn op de i gezet, waardoor wij klaar zijn voor
schooljaar 2020-2021!
Wij hebben er zin in, hopelijk u ook!
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COVID-19

We kijken ernaar uit om maandag alle kinderen weer op school te mogen begroeten. Het liefst zouden wij ook u allen
ontvangen in de school om u persoonlijk te verwelkomen en uw kind naar zijn of haar nieuwe klas te brengen. Helaas is
dit nog niet mogelijk en hebben we ook de komende periode te maken met de richtlijnen van het RIVM om verspreiding
van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen. Onderstaand treft u de maatregelen die vanaf maandag 31 augustus (nog
steeds) van kracht zijn.
Wanneer blijft een kind thuis?
Volgens de richtlijnen van het RIVM blijven kinderen thuis bij de volgende klachten:
- Verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden en koorts.
- Kinderen blijven ook thuis als een gezinslid koorts heeft.
- Bent u of een van de gezinsleden in een land op vakantie geweest dat als risicogebied bekend staat, dan mag uw
kind(eren) de eerste 10 dagen na terugkomst niet op school komen.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en voor kinderen van 7 t/m 12
jaar. Hierin wordt duidelijk wanneer kinderen die neusverkouden zijn wel en niet naar school toe mogen.
Start en einde schooldag
Net als voor de vakantie mogen de kinderen tot aan het hek gebracht worden. De kinderen van de groepen 4 t/m 8
mogen zelf de school in. In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u nogmaals de plattegrond. De leerkrachten van de
groepen 1/2 en 3 staan buiten op het onderbouwplein en zij zullen om 08.30 uur samen met de leerlingen naar binnen
toe lopen.
Bij het naar huis gaan, gaan zoals gebruikelijk de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 met de betreffende groep naar
buiten. U wacht uw zoon/ dochter bij het hek op. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 lopen zelfstandig de school uit. Het
is van belang dat de kinderen en u om 14.00 uur direct naar huis toe gaan.
De kinderen die na schooltijd naar de BSO gaan, worden zoals gebruikelijk in de klas opgehaald.
Onderwijs
Waar in de periode voor de zomervakantie voornamelijk het onderwijs gericht is geweest op de basisvakken, zullen nu
alle vakgebieden weer aan bod komen. Hierbij zullen de leerkrachten uiteraard rekening houden met wat de kinderen in
het afgelopen schooljaar wel en niet aangeboden hebben gekregen en hierop aansluiten.
Gym
Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen de kinderen weer binnen gymmen. We zullen daarom vanaf maandag weer
starten met de reguliere gymlessen.
Pauzes
Het buiten spelen tijdens de ochtend- en middagpauze zullen we weer oppakken volgens het vaste rooster. Hierbij spelen
de kinderen van de groepen 1 t/m 5 en 6 t/m 8 samen buiten.
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… vervolg COVID-19

Ventilatie
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie in gebouwen bij het verspreiden van COVID-19.
Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat op dit
moment geen reden is om wat betreft de mate van ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waaraan scholen nu al
moeten voldoen.
In het gebouw De Bonte Berg, waarin Het Veldhuis gehuisvest is, is het afgelopen schooljaar een nieuw
luchtventilatiesysteem geplaatst. Hiermee voldoen wij aan de eisen voor de juiste ventilatie.
De Broos Gerssenzaal, waar wij gebruik van maken voor de gymlessen, voldoet aan de ventilatie-eisen in gymzalen.
Jaarplanner
In de eerste weken staan zoals gebruikelijk de informatieavond en startgesprekken gepland. Deze kunnen niet volgens de
reguliere wijze doorgaan. Wij informeren u volgende week hoe wij dit op aangepaste wijze zullen vormgeven.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Het contact met school zal via e-mail, telefoon of videobellen
blijven.

Project recycle kasteel

Ouderportaal ParnasSys

Kasteeltuin Nijevelt is de nieuwe naam voor het De
Milan Viscontipark, dat in het midden van Veldhuizen
in de wijk Vleuten-De Meern ligt.

Het Ouderportaal van ParnasSys is een online
applicatie, waarop u als ouder(s)/verzorger(s) kan
inloggen om gegevens van uw kind(eren) te bekijken.
Het gaat hier om door Het Veldhuis geselecteerde
gegevens zoals toetsresultaten en rapporten. Deze
informatie komt rechtstreeks uit ParnasSys.

Momenteel werkt de gemeente aan deze nieuwe
kasteeltuin. Ter promotie van de nieuwe kasteeltuin
wordt er een kasteel van zeecontainers gebouwd dat
in zijn geheel geschilderd gaat worden door kinderen
van de vier scholen in de wijk. De kinderen van de
groepen 8 van Het Veldhuis zullen meewerken aan dit
project. De feestelijke bijeenkomst, waarbij de
wethouder het plan officieel in ontvangst neemt,
staat gepland op zaterdag 19 september tussen
14.00uur en 15.00uur. Hier kunt u samen met uw
kind(eren) gaan kijken.

Naast het inzien van bovengenoemde gegevens, kunt
u zelf uw persoonlijke gegevens wijzigen. Denk hierbij
aan wijzigingen in adresgegevens, e-mailadres en
telefoonnummer(s).
In de loop van de eerste schoolweek (week 36)
ontvangt u per e-mail uw persoonlijke inloggegevens.
Hiermee krijgt u toegang tot de gegevens van uw
eigen kind(eren).

De kinderen en ouders van de groepen 8 zullen in een
aparte brief inhoudelijk verder geïnformeerd worden.
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Social Schools

Vanaf dit schooljaar gaan wij op Het Veldhuis werken met Social Schools.
Social Schools is een compleet veilige en afgesloten communicatie-app voor scholen, kinderen en ouders. Zo helpt deze
schoolapp ons o.a. met het verbeteren van de communicatie met u als ouders en verhoogt het de ouderbetrokkenheid.
Daarnaast verbetert het werken met Social Schools de kennisdeling en samenwerking binnen Het Veldhuis.
Waarom gaan wij werken met Social Schools?
Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. We maken gebruik van het portaal van Social Schools om u op de hoogte
te houden over het wel en wee van uw kind(eren) in de groep. U bent lid van de groep van uw kind(eren) en de algemene
groep.
Waar is Social Schools voor bedoeld?
Het Managementteam en leerkrachten sturen afwisselend informatie zoals foto’s, filmpjes van situaties in de klas,
geschreven tekstberichten, uitnodigingen voor evenementen en de nieuwsbrief. U bepaalt zelf of u dit via de app of via
de mail ontvangt. Wij respecteren de privacy van kinderen. Daarvoor vragen wij u in de app aan te geven of u al dan niet
toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en gegevens over uw kind in deze beveiligde schoolomgeving.
Wat kunt u verwachten ?
Alle informatie, waaronder foto’s, video’s en tekst, is met de beste professionele intenties geplaatst door Het Veldhuis.
Wij overwegen bij alles of dit geschikt is om in het portaal te plaatsen. Als u iets ontdekt waarover u twijfelt, meldt u dit
bij de desbetreffende leerkracht én directie. Indien wij iets persoonlijks willen bespreken met u over uw kind(eren),
blijven we de e-mail gebruiken of wordt u zoals gewoonlijk via de telefoon benaderd.
Wat verwachten wij van u?
Social Schools is een veilig afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen
in deze omgeving. Alle rechten van tekst en beeld liggen bij Het Veldhuis. In de beveiligde omgeving van Social Schools
gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij verwachten ook dat u de regels rondom privacy en het verspreiden van
online materiaal respecteert.
Wij verwachten dat alle gebruikers binnen het portaal een positieve, opbouwende, realistische en zinvolle manier van
communiceren na staan. Er worden geen negatieve berichten en/of anderszins schadelijke (beeld)materialen geplaatst
die nadelig kunnen zijn voor individuele leerlingen en de school. Er wordt binnen het portaal met elkaar
gecommuniceerd, niet over elkaar! Schelden, discrimineren, bedreigen en seksueel getinte communicatie zijn op geen
enkele wijze geoorloofd. U spreekt ons erop aan en wij u.
Tot slot …
Wij leiden uw kind op in deze 21e eeuw voor de toekomst. Een nieuwe manier van communiceren hoort in onze ogen
hierbij. Wij ondersteunen u, om op een mediawijze manier Social Schools in te zetten. Denkt u mee om dit zo goed
mogelijk te laten verlopen?
Implementatie
In de eerste schoolweek (week 36) ontvangt u per e-mail uw persoonlijke inloggegevens voor Social Schools. Na het
downloaden van de app op uw telefoon of tablet kunt u met deze gegevens inloggen. Omdat wij ervan bewust zijn dat
iedereen nog moet wennen aan deze nieuwe vorm van communicatie, zullen wij t/m de herfstvakantie zowel in
Social Schools als per e-mail naar u communiceren. Het streven is om vanaf 19 oktober alleen nog via Social Schools te
communiceren behoudens leerlingspecifieke communicatie.
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De Gouden Weken op Het Veldhuis

Een goed begin is het halve werk! Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. De eerste
weken van het schooljaar zijn cruciaal voor het creëren van een positieve groepssfeer. En uiteraard is het van belang een
goed pedagogisch klimaat in de school te realiseren.
Binnen Het Veldhuis gaan we uit van de theorie van groepsdynamica, die gaat over processen die zich gedurende het
schooljaar afspelen binnen een groep. De fasen die een groep doorloopt vanaf het moment dat zij ontstaat zijn: Vorming Bestorming - Normering - Prestatie - Opheffing.
Vorming
Dit is het prille begin van de groep. De kinderen komen voor het eerst bij elkaar en maken kennis met elkaar. Iedereen
laat zich van zijn beste kant zien, kijkt wie er allemaal bij hem in de groep zit en of er 'gelijkgestemden' zijn.
Bestorming
Als de kinderen of jongeren elkaar een beetje kennen, gaan ze op zoek naar hun eigen plek binnen de groep. Wie neemt
er initiatief en is dus een leider? In deze fase kan strijd ontstaan. Centrale vraag in deze fase is wie het sterkst is en dus
wie de macht heeft. Als gevolg hiervan worden de rollen verdeeld, maar het is ook mogelijk dat de groep verdeeld raakt
en dat er subgroepen ontstaan.
Normering
Als iedereen weet wie er invloed heeft en wie volgt, is het tijd voor de Normering. In deze fase ontstaan de normen
binnen de groep. Hoe dit proces verloopt is sterk afhankelijk van de leiders van de groep. Positieve leiders zullen andere
normen instellen dan meer negatieve leiders. De groepsnormen kunnen betrekking hebben op hoe men omgaat met
elkaar en met anderen buiten de groep, maar ook op uiterlijke zaken als haardracht, kleding, hobby's en standpunten.
Hoe meer de groepsleden elkaar hierin vinden, hoe sterker de groepsband is. Als een groepslid zich hier moeilijk aan kan
conformeren (aanpassen) kan hij (stil) verzet vertonen of de groep verlaten.
Prestatiefase
Dit is de fase waarin het echte werken kan plaatsvinden. De groep heeft zich gevormd tot een positieve of een negatieve
groep. In een positieve groep stimuleren en respecteren de kinderen elkaar, terwijl in een negatieve groep er meer wordt
gevit, geroddeld en uitgescholden of bedreigd wordt. In dergelijke groepen is er geen gevoel voor veiligheid, waardoor de
leden meer op hun hoede zijn. Dit zal ook een negatieve invloed hebben op het groepsniveau.
Opheffing
In deze laatste fase zijn de groepsleden bezig met het afronden van het groepsproces. Een goed voorbeeld is werken aan
het eindfeest in groep 8, waarvan alle kinderen in de klas beseffen dat dit het laatste is wat ze in deze samenstelling
zullen doen. Als de klas een positieve klas is, zullen de kinderen meer moeite hebben uit elkaar te gaan dan wanneer het
een negatieve groep is geweest.
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… vervolg de Gouden Weken op Het Veldhuis
Tijdens de Gouden Weken komen de regels aanbod die we op school hanteren. Elke week staat er een regel in de groep
centraal. Dit zijn de regels die aanbod komen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

We begroeten elkaar
We lopen rustig door het gebouw
We gaan netjes om met materiaal
We spreken elkaar respectvol aan
We zorgen goed voor elkaar
We werken met iedereen samen en helpen anderen
We kennen de regels en houden ons eraan

Het zou fijn zijn als u deze regels ook thuis met uw kind(eren) bespreekt.
Via de leerkracht wordt u op de hoogte gehouden welke regel er centraal staat.

Voor uw agenda

31-08
08-09
10-09
14-09
15-09
23-09
24-09

28-09
29-09
30-09

Eerste schooldag
Informatieavond groep 5 t/m 8 -> 19:00u-20:30u
Informatieavond groep 1 t/m 4 -> 19:00u-20:30u
Start thema ‘En toen?’
Startgesprekken middag -> 14:30u-17:30u
Prinsjesdag
Start kinderpostzegels groep 8
Schoolfotograaf dag 1
Startgesprekken middag 14:30u-17:30u
Startgesprekken avond 18:30u-20:00u
Studiedag Rots en Water – alle kinderen vrij
Schoolfotograaf dag 2
Einde kinderpostzegels groep 8
Start Kinderboekenweek

Volgende nieuwsbrief: vrijdag 25 september 2020
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