
 
Nieuwsbrief 
Het meest actuele nieuws krijgt u via uw eigen 
MijnSchool-account. In de nieuwsbrief krijgt u     
informatie vanuit opvang & onderwijs en schrijven 
de kinderen ook over hun eigen ervaringen.  

 

Agenda/MijnSchool 
 
De actuele agenda is te vinden op onze website. Op 
de afgeschermde omgeving in MijnSchool kunt u de 
laatste berichtjes lezen en alle foto’s bekijken. U 
krijgt twee keer per week een e-mail met daarin de 
laatste foto’s/berichten. 

 

Nieuws vanuit onderwijs 
Opening nieuw schooljaar 
Na zes weken zomervakantie mochten we alle 
kinderen weer verwelkomen. Hoewel de meesters 
en juffen nog een beetje in vakantiemodus en dito 
kleding waren, gingen ze energiek dansen en zingen 
op het podium om het schooljaar vol energie weer 
te beginnen. In een lange polonaise liepen alle 
kinderen achter hun meester of juf aan om naar 
binnen te gaan. Een feestelijke en muzikale start van 
een leuk en leerzaam schooljaar. We gaan er samen 
weer iets moois van maken! 
  

 
Infoavonden 
Tijdens de informatieavonden vertelden de 
leerkrachten over de werkwijze, het aanbod en 
de dagelijkse gang van zaken binnen ons 
onderwijs. We kijken terug op goed bezochte, 
geslaagde informatieavonden. 

 
 

Verbouw, fase 1 
 
De eerste fase van de interne verbouwing is in de 
zomervakantie goed verlopen en afgerond. Groep 4 
heeft een mooi, fris lokaal gekregen in de nieuwe 
kleurstelling. Op 16 september zijn twee nieuwe 
smartboards geplaatst in groep 4 en groep 5. Ver 
verrijdbare digibord zal ingezet gaan worden op het 
leerplein, teamkamer of bij de opvang. Het is de 
bedoeling dat alle lokalen te zijner tijd zo uit gaan 
zien als lokaal groep 4. Dit is echter een meer jaren 
plan vanwege de bekostiging.  
 
De bibliotheek staat op de nieuwe plek. De 
biebouders zijn druk bezig geweest om alle boeken 
op de juiste plek te zetten, nieuwe boeken in te 
scannen, nieuwe kaarten voor de leerlingen en 
leerkrachten te maken en te oude boeken uit de 
collectie te halen. Sinds 12 september is de 
bibliotheek weer operationeel en kunnen we het 
(voor)lezen weer volop stimuleren en promoten 
 
Fase 2 van de interne verbouw gaat in de 
herfstvakantie plaats vinden. Er komt een nieuwe 
vloer in de centrale hal en het leerplein krijgt een 
geheel nieuwe inrichting voor onderwijs en BSO. We 
kijken uit naar het eindresultaat! 

 
 

Eerste schooldag 
We hebben een geslaagde eerste schooldag gehad. 
We begonnen op het plein en daarna hebben we in 
de klas gesproken over de zomervakantie. Ook 
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hebben we elkaars foto`s bekeken. Vervolgens zijn 
we aan het werk gegaan en hebben verschillende  
spelletjes gespeeld om elkaar beter te leren kennen. 
Ook hebben we gymles gehad van juf Annika. 

 

 

 

Meten groep 1c/2c 
Vandaag hebben we gemeten in de klas. Eerst met 
onze handen. Alleen we kwamen er al snel achter 
dat we dan niet goed kunnen meten omdat onze 
handen niet even groot zijn. Daarna hebben we 
gemeten met touwtjes. De opdracht was: “zoek iets 
wat even groot is als je touwtje”.  
Ook hebben een aantal kinderen vandaag het eerste 
PBS kaartje vol kunnen plakken met stickers en 
hadden daarom een cadeautje verdiend. Als de juf 
vindt dat ze iets heel goed hebben gedaan of zich 
goed aan de regels hebben gehouden krijgen ze een 
sticker. Ze mogen hier niet om vragen. Bij vijf 
stickers is het kaartje vol en mogen ze wat 
uitzoeken. 
 

  

 
Nationale sportweek 
Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek van 16 tot 
en met 25 september laten we heel Nederland zien 
dat iedereen kan genieten van sport en bewegen. 

Want sport verbindt en levert mooie vriendschappen 
op.  
Het thema van de Nationale Sportweek is dan ook: 
‘Sport doet iets met je’ 
 

 

Schoolfruit 
Wist je dat in snacktomaatje meer 
voedingsstoffen zitten dan in grote tomaten. 
Ondanks de zoete smaak!”. ‘Klein maar fijn’ is 
dus toepasselijk voor kleine tomaatjes. Vanwege 
de zoete smaak vinden veel mensen deze 
snackgroenten lekkerder dan gewone tomaten. 
Juist door deze zoete smaak denken sommigen 
dat ze minder gezond zijn. Maar ondanks dat er 
ietsje meer suiker in kleine tomaatjes zit, 
bevatten ze indrukwekkend veel meer vitamines 
en mineralen! Bijna twee keer zoveel vitamine 
C. 
Zo bevat een rood tomaatje niet alleen bijna 
twee keer zo veel vitamine C, maar ook veel 
meer bètacaroteen, die wordt omgezet in 
vitamine A. Het gehalte van antioxidant 
lycopeen is hoger dan een gewone tomaat en er 
zit meer foliumzuur in, een vitamine (B11) waar 
veel Nederlanders een tekort aan hebben. 
Daarnaast bevatten kleine tomaten meer 
magnesium, kalium en fosfor.” 
 



 

 

 

Open dag 21-09 
Tijdens de Open Dag mochten we ons 

verheugen op een aantal nieuwe en bekende 

ouders die belangstelling hadden voor KC de 

Veldkei. Na de rondleiding onder begeleiding 

van leerlingen groep 8 was er voor die nieuwe 

ouders nog een informerend gesprek met de 

directeur. We kregen zowel positieve feedback 

terug over de rondleidingen die verzorgd waren 

door de leerlingen als over ons kindcentrum. 

Hoewel de Open Dag niet drukbezocht was, 

kijken we er met een tevreden gevoel erop 

terug. 

 

 

 

10@10 challenge 
Woensdag 21 september hebben we met de hele 
school (en de rest van het land) meegedaan aan de 
10@10 challenge. Dat hield in dat we om 10 uur 
(lees: 20 voor 10) met de hele school 10 minuten 
hebben gesport. Iedere oefening duurde 1 minuut. 
Vandaar de naam 10@10. Daarnaast zijn hier ook 
nog drie opvallende uitspraken van de kinderen: 

- ”Dit is de ergste dag van m’n leven.” 
- ”Juf, ik kan echt niet meer buitenspelen. Ik 

ben kapot.” 
- “Ik kan niet meer. Ik wil slapen.” 
- Volgens mij was het dus een groot succes! 

😉 groep 4a 

Ook groep 3B heeft vandaag meegedaan aan de 
10@10 sport challenge ; 10 verschillende 
sportoefeningen ( jumping jacks, boksen, hinken 
enz.)!van elk een minuut. 
Het was even zweten maar ze hebben het supergoed 

gedaan💪🏻  

 

 

 

Klein maar fijn 
Op 23 september hadden de toppers van groep 4 

een les over bodemdiertjes bij het 

duurzaamheidscentrum. In tweetallen kregen de 

kinderen een bak mee met: een loep, een lepel, een 

potje waar je insecten mee op kunt zuigen en twee 

zoekkaarten.  

Ze hebben allemaal bodemdiertjes kunnen vinden 

en van dichtbij kunnen bekijken.  

We hebben een leuk en leerzaam eerste uitje gehad 

dit schooljaar! 

 

 
 

Oproep nieuwe leden OR! 
Binnen Kindcentrum de Veldkei is een ouderraad 
(OR) actief!  
De OR ondersteunt het team bij allerlei activiteiten 
voor de kinderen die gepland staan binnen een  
 



 

 

schooljaar, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, 
Koningsspelen, Pasen en het Zomerfeest. 
Op dit moment bestaat de OR uit de volgende leden: 
Voorzitter: Agda Kok-Kingma  
Secretaris: Linda van Osch  
Penningmeester: Lesley IJlenhave  
Overige leden: Ewout van Asselt, Ineke Lunshof, Jomi 
Smand, Ilona den Burger, Anja van de Woude, 
Miranda Nieters en Simone Jongs  
Vanuit het team is juf Jannette Hoekstra onderdeel 
van de OR.   

 

We zijn dringend op zoek naar nieuwe leden die de 
OR kunnen komen versterken! 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie neem 

dan contact op met één van de leden van de OR of 
stuur een mail naar OR@kindcentrum-
develdkei.nl 
 

 

Leerlingenraad 
Dit jaar starten we weer met de leerlingenraad! 
We stellen de leden graag aan u voor: 
Leon (groep 1-2A) - Linde (groep 1-2B) - Cas 
(groep 1-2C) - Veerle (groep 3A) - Darren (groep 
3B) - Bodhi (groep 4) - Joena (groep 5) - Vajen S. 
(groep 6) - Yoas (groep 7A) - Damian (groep 7B) 
en Nigel (groep 8). 
Het doel van de leerlingenraad is de directeur 
van advies, tips en feedback te voorzien, zodat 
we het onderwijs binnen Kindcentrum de 
Veldkei elke dag een beetje beter kunnen 
maken. De raad zal ten minste 6x per jaar 
samenkomen om zaken met de directeur te 
bespreken. Een terugkoppeling hiervan kunt u in 
de nieuwsbrieven verwachten. 

 

Boekenverkoop! 
Volgende week woensdag (5 oktober) start de 
kinderboekenweek. Om het lezen weer volop te 

promoten hebben we binnen de school een 
boekenmarkt! 
Elke dag van 14.00 tot 14.30 kunt u even 
binnenlopen om boeken voor uw kind aan te 
schaffen voor een klein prijsje! (denk aan 50 cent per 
boek)  
Alle boeken komen uit de schoolbibliotheek. Van de 
opbrengst willen we nieuwe boeken voor in de 
schoolbibliotheek kopen. Kom allen kijken en maak 

ons los       
De boekenmarkt zal tot en met donderdag 13 
oktober blijven staan, dus kans genoeg om te 
komen. Op is op en weg is pech! 
 

Nieuws vanuit opvang 
Geboren! 
Hoera, juf Tina is moeder geworden van een 
prachtige zoon Milan. Op woensdag 14 
september zijn juf Herma en juf Martie namens 
het team op kraamvisite geweest. Juf Jannette 
had een mooi en geheel passend kraamcadeau 
gemaakt, een motor van luiers. Juf Tina en haar 
man rijden namelijk zelf motor.  
Met moeder en zoon gaat het goed. Na het 
verlof zal juf Tina haar werkzaamheden binnen 
de opvang weer oppakken. Maar nu geniet ze 
nog een aantal weken van haar verlof. 
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Eet smakelijk! 
Hallo allemaal!   
Na de zomervakantie zijn wij begonnen met het 
thema ' eet smakelijk!' 
Een thema wat de kinderen erg aanspreekt, want ze 
weten al heel goed wat ze lekker en minder lekker 
vinden! Om de verschillende smaken te stimuleren 
bestellen we vaak verschillende soorten groenten en 
fruit. Avocado, punt paprika, druiven, kiwi...de 
kinderen kennen inmiddels het bekende zinnetje; 
'van proberen kan je leren!' 
De huishoeken zijn omgetoverd tot restaurant en in 
de winkels op de groepen wordt druk boodschappen 
gedaan! Met dank aan ouders die lege verpakkingen 
mee hebben genomen! 
Er wordt erg leuk mee gespeeld.  
De woordkaarten hangen in het restaurant en de 
winkel. Tijdens het begeleid spelen benoemen we 
deze woorden.  

 

 
De verkleedkist is aangevuld met schorten en 
koksmutsen. Ook het materiaal in het keukentje is 
voorzien van een mini friteuse, een beslagkom, 
garde. Er wordt gekookt en gebakken door de 
kinderen en in het restaurant 'opgegeten'  
 
Tijdens het fruitmoment mochten de kinderen 
onlangs zelf fruitspiesjes maken. Onze Puk pop 
vertelde de kinderen wat de activiteit inhield en 
vervolgens werden de stukjes fruit aan het spiesje 
geprikt. De kinderen kregen een bakje met 
verschillende stukjes fruit. Het ene kind gebruikte 
het spiesje als vork, het andere kind maakte er een 
heus gevuld fruitspiesje van. 
 

 
 
Buiten wordt er heerlijke heksensoep gemaakt door 
de kinderen. Een grote pan, soeplepel en échte 
natuurlijke ingrediënten (water, zand, 

dennennaalden, stokjes en bladeren       ) zijn hét 
recept voor de lekkerste soep! De juffies hebben al 
heel wat bakjes soep gegeten, want we werden de 
hele tijd goed bediend door de kinderen! 
Ook koffie/thee, ijsjes, toetjes en taart staan op de 
menukaart van de kinderen. 
 
Ook lezen we veel voor. Het boek; 'wat eten we 
vandaag?'  is favoriet! Hierin worden alle dagen van 
de week benoemd en wat er die dag wordt gegeten 
door een bepaald dier. Inmiddels weten de meeste 
kinderen al uit hun hoofd wat er op de dagen wordt 
gegeten. Maandag sperziebonen door het 
stekelvarken...dinsdag spaghetti door de slang en 
woensdag tomatensoep door de olifant...etc... 
 



 

 

 
 
Ook op de babygroep wordt gebruik gemaakt van 
woordkaarten, deze hangen in de verschoon ruimte 
en bij de eettafel. Tijdens het verschoonmoment en 
het eetmoment worden de woordkaarten 
spelenderwijs aangeboden.  
Denk hierbij aan : 'peer, appel, lekker, eten' 
Ook wordt er tijdens het eten zelf de verschillende 
soorten eten benoemd en wordt er gebruik gemaakt 
van gebarentaal. 
 
En als verrassing had de papa van Kenley, die bakker 
is, versgebakken appelflappen en appelbeignets 
meegenomen voor ons allemaal! 
Nou dat was smullen!! 
Dank je wel hiervoor, ze waren verrukkelijk! 
 

 
 

Team Kindcentrum de Veldkei 
            wenst iedereen 
een fijn weekend toe! 
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