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SINTERKLAAS
Vandaag heeft Sinterklaas ons een bezoek gebracht.
We stonden vol verwachting buiten te wachten op onze Goedheiligman. Hij kwam
deze keer op een aanhanger van een tractor aan. Daar stond een mooie troon op
voor Sinterklaas en de Pieten dansten eromheen.
Juf Noor ontving Sinterklaas op het schoolplein en daarna ging Sinterklaas
samen met zijn Zwarte Pieten op bezoek bij de groepen 1 t/m 5. In elke klas
werd hij getrakteerd op een dansje en/of een liedje door de kinderen. En de
kinderen van groep 1 t/m 5 kregen natuurlijk een cadeautje van Sinterklaas.
De kinderen van groep 6 t/m 8 hadden weer uitgebreid geknutseld op een
surprise voor een ander en er waren mooie gedichten bij gemaakt. Ook bij de
oudere groepen kwamen Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten nog even zwaaien,
een cadeau voor de klas en wat lekkers brengen.
Het was een gezellige ochtend en een mooie opwarmer voor de pakjesavond
thuis.

RAPPORTEN EN PLAKBOEKEN RETOUR NAAR SCHOOL
Zouden de kinderen hun rapporthoesjes weer mee naar school willen nemen en
de kinderen van groep 1 en 2 hun plakboeken? Dan kan alles netjes opgeborgen
worden voor de volgende rapportronde. En kunnen in de plakboeken de nieuwe
knutsels en tekeningen geplakt worden.

KERSTMARKT
Op woensdag 18 december houden we voor de 7e keer onze in de wijde
omgeving bekendstaande kerstmarkt. Tussen 18.00 en 19.00 uur staan voor u
7 kramen klaar, waar diverse spullen staan uitgestald. Elke groep heeft een
eigen kraam en verkoopt daar de werkstukken, die speciaal voor deze markt
gemaakt zijn. Ook NummerEen en de Oudervereniging heeft een kraam. Wij
hopen natuurlijk dat alle kinderen met hun ouders, opa’s, oma’s, buren, ooms en
tantes zullen komen om deze prachtige creaties te bewonderen en te kopen. Alle
kinderen komen met hun ouders (of met iemand anders) naar school en die
houden de kinderen ook in de gaten. De leerkrachten zijn samen met kinderen
die willen de hele avond bezig met de verkoop in de kraampjes.
Nog wat info en tips op een rijtje:

•
•
•
•

De kinderen mogen zelf vooraf samen met de groepsleerkracht 1 werkstuk
van zichzelf reserveren. De leerkrachten leggen het gereserveerde
werkstuk voor u klaar.
Neem (veel) klein geld mee, zodat teruggeven/wisselen geen probleem is.
Voor een hapje en drankje kunt u deze avond terecht bij de kraam van de
Oudervereniging. Ouders en kinderen kunnen hier gemaakte baksels
inleveren. Ook deze opbrengst gaat naar het goede doel.
Mocht u het leuk vinden iets lekkers te bakken of maken voor het goede
doel (alle baksels zijn welkom, hartig en zoet!), hangt er hiervoor vanaf
maandag 9 december een intekenlijst op het prikbord bij de ingang van de
groepen 1/2/3.

HET GOEDE DOEL
De leerlingenraad (groep 4 t/m 8) heeft overlegd over een aantal goede doelen.
Vervolgens is er in de groepen hierover gestemd. De opbrengst van deze avond
komt ten goede aan het goede doel KiKa, stichting Kinderen Kankervrij.
In de kraam van Oudervereniging staat een collectebus van Kika. Wanneer jullie
nog extra willen doneren aan Kika, kan dat dus via deze collectebus.
KERSTWENSEN
Na het grote succes van vorig jaar, gaat elk kind in het kader van de
kerstboodschap thuis voor een klasgenootje een kerstwens maken. Op maandag
9 december wordt hiervoor in de klas lootjes getrokken. Deze wens hangen de
kinderen in de boom in de klas. Dit kan als bal, ster of anders. Het is fijn als de

kerstwensen een passend formaat hebben, zodat ze allemaal in de kerstboom
passen!

Tussen 16 december en 19 december hebben de kinderen de tijd om hun wens in
de boom in de klas te hangen. Het is fijn als de kerstboodschap een beetje
verstopt wordt, zodat niet iedereen al ziet voor wie ze iets gemaakt hebben.
Bijvoorbeeld in een rolletje of envelopje. Deze wensen worden tijdens het
kerstontbijt geopend en voorgelezen.

KERSTONTBIJT
Op vrijdag 20 december is het kerstontbijt. De kinderen worden gewoon om
08.30 uur, de normale tijd, op school verwacht.
De tafels zijn feestelijk gedekt en voorzien van allerlei lekkere dingen. Tijdens
het ontbijt zullen er ook andere activiteiten plaatsvinden die per groep
verschillend kunnen zijn. Zo is er muziek, zang en worden er verhalen en/of
gedichten voorgelezen door kinderen die dat willen. Ook worden dan de wensen
voorgelezen.
Na het ontbijt heeft elke groep een eigen invulling. En om 12.15 uur kan de
kerstvakantie beginnen!
We wensen iedereen alvast een fijne vakantie en fijne feestdagen toe!
De kerstcommissie

BEVINDINGEN INSPECTIEONDERZOEK NAJAAR 2019

In de afgelopen periode heeft de inspectie een zogenaamd verificatieonderzoek
gehouden bij Veldvest. Het betreft hier een uitgebreid onderzoek waarbij de
inspectie bij alle geledingen (leerlingen, leerkrachten, directies, GMR, raad van
toezicht) nagaat of het bestuursbeleid wordt gedragen en uitgevoerd. De
inspectie constateert dat de visie, waarbij er sprake is van duidelijke doelen op
het terrein van de opbrengsten (onderwijskundig) en het opvoeden
(pedagogisch) ”stevig is verankerd binnen de totale organisatie”. Binnen
duidelijke beleidskaders voelen de medewerkers ruimte en steun om op
autonome wijze hun praktijk in te richten.
In het eindrapport is de inspectie zeer lovend over de professionele
kwaliteitscultuur van de Stichting. De leeropbrengsten zijn al jaren
bovengemiddeld en door het goede pedagogische klimaat op de scholen voelen
de leerlingen zich veilig en kunnen zij zichzelf zijn. Opvallend is de wijze waarop
de directieleden bereid zijn om continu te investeren in onderzoek en
samenwerking. Voorts is er sprake van een deugdelijk financieel beheer.
De inspectie beveelt aan om het speciaal (basis) onderwijs nog directer te
betrekken bij de diverse vormen van bovenschoolse afstemming en geeft aan dat
Veldvest minder bescheiden moet zijn in de communicatie naar de buitenwereld
over de kwaliteit van de Stichting.
Welnu, deze informatie van de beleidsgroep communicatie is een eerste stap.
Het gehele rapport zullen we ook op de website van Veldvest plaatsen.

SPONSORACTIE VAN DE FEESTBEESTEN
Wij willen dit jaar weer een mooie carnavalswagen bouwen en kunnen uw hulp
daarbij goed kunnen gebruiken.
Wij komen op zaterdag 14 december het dorp rond met KERSTKOEKJES en
andere lekkernijen.
Mochten wij bij u aan de deur komen zou het fijn zijn als u ons zou willen
sponsoren.
De zakjes kosten € 2 per stuk.
Hopelijk tot 14 december.
Feestelijke groetjes, De Feestbeesten

