
 
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 
Leerplein KC de Veldkei 
Woensdag 26 oktober is het nieuwe meubilair voor 
het leerplein geleverd. Daarnaast is het schilderwerk 
bijna klaar en staat de bibliotheek weer op de goede 
plek. Wat een transformatie! Het leerplein is een 
aantrekkelijke, leergerichte en multifunctionele 
ruimte geworden. We hebben al mooie reacties 
mogen ontvangen. 
Als laatste moeten de kunstplanten nog in de 
plantenbakken worden geplaatst en dan is alles klaar. 
Hierbij alvast een impressie. Nieuwsgierig? Kom gerust 
na schooltijd een kijkje nemen, we laten het leerplein 
met gepaste trots graag aan uw zien. 
 
Met het realiseren van het leerplein is een einde 
gekomen aan de interne verbouw. Voor dit schooljaar 
zijn we binnen onderwijs eerst klaar. In de komende 
jaren gaan we starten met vervangen vloeren en 
schilderen van de muren van alle lokalen. Dit gaat 
gefaseerd plaatsvinden. We hebben de wens om ook 
de plafonds van de lokalen te vervangen, zodat alles er 
weer strak en fris uitziet. Dit hangt echter af van 
beschikbare financiële middelen binnen begroting 
huisvesting.  
 
Voor nu zijn we erg blij met het nieuwe lokaal groep 4, 
de drie nieuwe kantoren voor administratie, intern 
begeleider & directie, de up to date KC-bibliotheek en 
het prachtige leerplein.  
 

Vanuit directie gaat de hartelijke dank gaat uit naar de 
werkgroep leerplein, collega's, biebouders, Marcel van 
Huisvesting Plateau, Robert, Simon Jan en Chris van 
Facilitair Plateau, Guido van Financiën Plateau, Johan 
van bouwbedrijf Rottenveel, Lars van bedrijf Schilte, 
voor alle ondersteuning, het meedenken, hulp, klussen 
en sjouwwerk. Samen hebben we de interne 
verbouwing tot een goed en mooi resultaat gebracht! 
 

 

 
Leerlingenraad KC de Veldkei 
Donderdag 13 oktober was de eerste keer dat de 
leerlingenraad samen met juf Martie bijeenkwam. De 
raad bestaat uit de volgende leden: 
Bij toerbeurt voorzitter: Nigel, Damian, Body, Veerle, 
Joas en Leon. 
Bij toerbeurt secretaris: Vajen en Joena 
Overige leden: Darren, Linde en Cas 
 
Wat is er zoal besproken: 
Of de rekstokken langer gemaakt kunnen worden en er 
borden bij het voetbalveld geplaatst kunnen worden 
met 'verboden om honden uit te laten'.   
Of we vaker het plein op kunnen ruimen, ligt geregeld 
afval. Dit zouden bijvoorbeeld de kinderen van groep 5 
t/m 8 kunnen doen. We kunnen de PBS-kaarten 
inzetten als beloning. Juf Martie gaat dit bespreken 
met de leerkrachten en meester Bennie. 
Kan er een cirkel bijkomen? Dit gaat met de OR en juf 
Jannette besproken worden. 
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Er poepen katten in de zandbak, kan er nieuw zand 
komen? Het is beter als er een net komt. Dit gaat juf 
Martie bespreken met facilitair Plateau. 
De nieuwe vergadering leerlingenraad staat gepland op 
donderdag 24 november om 13.00 uur. 
 

 

 
Brede Talent Ontwikkeling 
(BTO) 
Dit schooljaar zijn we gestart met de Brede Talent 
Ontwikkeling (BTO) nieuwe stijl! Dit heeft u in een 
eerder verstuurde brief kunnen lezen. Het doel van de 
BTO is om de kinderen hun talenten te laten ontdekken 
én 21ste vaardigheden aan te bieden die ze in de 
toekomst goed kunnen gebruiken. 
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen vijf periodes 
van drie weken BTO aangeboden. Voorheen mochten 
de kinderen kiezen wat ze wilden doen, nu doorlopen 
ze allemaal hetzelfde, gevarieerde aanbod vanuit de 
vijf leergebieden: 

• Cultuur, erfgoed & educatie 

• Muziek, drama & dans 

• Multimedia & ICT-vaardigheden 

• Natuur, techniek & wetenschap 

• Beeldende vorming 

Ieder schooljaar ontwikkelen de leerkrachten weer een 
nieuw aanbod vanuit de vijf leergebieden. Daarnaast 
gaan we in de nieuwsbrief zichtbaar maken welke 
activiteiten aangeboden zijn vanuit de BTO. Dit doen 
we aan de hand van de vijf pictogrammen die bij de 
leergebieden horen.  

 

         
In de laatste periode van de Brede Talent Ontwikkeling 
krijgen ouders/verzorgers een uitnodiging om te 
komen kijken wat de kinderen allemaal hebben gedaan 
én geleerd. De kinderen presenteren zelf hun creaties, 
vertellen wat ze hebben geleerd en hoe ze het hebben 
ervaren.  

 

Start Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek 2022 begon op woensdag 5 
oktober en eindigde op zondag 16 oktober. De 
opening was met zang en dans. Het thema van deze 
Kinderboekenweek was Gi-Ga-Groen. Binnen alle 
groepen is aandacht geweest voor het thema, zowel 
binnen als buiten de lokalen. Tijdens de 
Kinderboekenweek was de verkoop van ‘oude 
(voor)leesboeken’ uit onze KC-bibliotheek. Er is een 
mooi bedrag opgehaald die we weer gaan besteden 
aan nieuwe boeken voor in de bieb. 
 

 
 

 

 
 
 

Lezen in het Gi-Ga-Groen 
Verschillende groepen hebben lekker buiten zitten 

lezen in het Gi-Ga-Groen. In de Kinderboekenweek 

waren er verschillende activiteiten. 

De afgelopen dagen heeft groep 1/2c zich 

ondergedompeld in het Gi-Ga-Groen. Het is op en top 

herfst op dit moment en dit fascineert de kinderen. 

Maandag hebben we een herfstwandeling gemaakt en 

hebben we herfstspullen verzameld. Een aantal  



 

 

kinderen mochten onze nieuwe fototoestellen 

uitproberen en hebben helemaal zelf prachtige foto’s 

gemaakt van de wandeling (de fotocollage, door de 

kinderen gemaakt, hangt op het prikbord. De moeite 

waard om morgenochtend even te bekijken). 

 

Dinsdag heeft meester Tycho een muziekles gegeven 

met de gevonden takken en blaadjes. En woensdag 

kwam Levy met een eikel waar hij wat in hoorde 

rammelen. We hebben de eikel opengebroken om te 

kijken wat erin zat. Dit hebben we ook met een 

kastanje gedaan. We hebben ontdekt dat er een nootje 

in de kastanje en eikel zit, het schilletje vindt 

bijvoorbeeld de eekhoorn niet lekker. 

 

 
 

 
 

Gi-Ga-Groen herfstcircuit 
Alle kleuters hadden op dinsdag 11 oktober een 
herfstcircuit gedaan. De volgende zes activiteiten 
hebben we gedaan: 
- ren je rot met herfst woorden 
- een spinnenweb tekenen 
- kastanje knikkeren 
- kastanje bowlen 
- een herfst Mandela maken 
- een spinnenweb van Kapla bouwen.  

Het was een zeer geslaagde ochtend! 🍁🍂 
 

 
 

Afsluiting Kinderboekenweek 
Vrijdag heeft groep 7a de Kinderboekenweek 
afgesloten met een speurtocht. Droog bleef het niet, 
maar dat mocht de pret niet drukken! 
 

 
Ook groep 4a heeft de Kinderboekenweek 

afgesloten met de ‘opening’ van hun nieuwe 

leeshoek en een speurtocht in het buiten gebied. De 

kinderen moesten in het buitengebied 10 kaarten 

zoeken. Op die kaarten stond een kaft afgebeeld van 

één van de boeken van de Kinderboekenweek. Er 

waren letters gekleurd of onderstreept. Samen met 

die letters kon er een woord gemaakt worden. Het 

was een lastige klus, maar de kinderen hebben goed 

(en enthousiast!) doorgezet om tot het goede 

antwoord te komen! 

 
 



 

 

Groep 3b heeft de Kinderboekenweek afgesloten 

met een boekenspeurtocht. Op het achterplein 

waren 8 boeken verstopt. Op elk boek stond een 

letter. Wanneer alle boeken/ letters gevonden 

waren, stond er Gi-Ga-Groen. Iedereen heeft het 

woord Gi-Ga-Groen gevonden. 

 

 

Schoolfruit 
Wis je dat rode appels toch nog net wat gezonder 

dan de groene variant. Dit komt omdat de rode 

appels aanzienlijk meer voedingsvezels bevatten: 

zo'n 10 tot 18 procent meer dan in een groene 

appel. Daarnaast bevat een rode appel tot wel een 

derde meer pectinevezels (een type voedingsvezel) 

dan een groene appel. 

Het is goed voor je om fruit te eten, dus ook met het 

eten van een appel ben je gezond bezig! Appels 

mogen in vergelijking met veel andere fruitsoorten 

dan wel weinig vitamine C bevatten, ze bevatten 

daarentegen wel veel vezels en kalium. Kalium regelt 

in ons lichaam onder andere onze vochtbalans en 

bloeddruk. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BTO eerste ronde 
 
Wij waren aan het koken. We hebben pasta gemaakt. 
Eerst deden we boter in het pannetje en de groenten. 
Daarna deden we het vlees en de spaghetti erin en als 
laatste de tomatenpuree. We moesten het omscheppen 
en terugzetten en warm maken. En toen op het bordje 
zetten en daarna mochten we het lekker opeten. We 
vonden het leuk en we hebben er veel van geleerd. 
Caitlin en Willem. Groep 2a en 2b 

 

 

 

Muziek met herfstmaterialen 
Op 3 oktober hebben wij groep 1/2b een 
herfstwandeling gemaakt. We hebben gekeken hoe 
de bladeren langzaamaan weer veranderen en we 
hebben gezocht naar de eerste paddenstoelen. Ook 
zijn wij druk aan het zoeken geweest naar bladeren 
en takken. Met deze bladeren en takken hebben wij 
muziek gemaakt in de klas. Wat zijn dat goede 
muziekinstrumenten! We hadden ook een camera 
meegenomen waarmee de kinderen zelf een foto 
mochten maken van de herfst. We hebben genoten 
van onze wandeling en van het muziek maken met 
herfstmateriaal.  
 



 

 

   
 

Nieuws vanuit opvang 
Herfst! 
De blaadjes vallen van de bomen, paddenstoelen 
komen uit de grond...de herfst is begonnen! 
In onze tuin liggen bladeren in de mooiste 
herfstkleuren. De kinderen vinden het leuk om de 
bladeren met bezems op een grote berg te 
vegen...en daarna kan je de bladeren in de lucht 
gooien, en weer opnieuw gaan vegen! Wat een 

pret        
We hebben egeltjes op papier geverfd met een oude 
afwasborstel en eekhoorns op papier gestempeld 
met verf en bubbeltjes plastic. Wat een leuke 
ervaring! 
 

 
 

Kinderboekenweek  

Tijdens de Kinderboekenweek hebben we de 
kinderen voorgelezen uit het boek 'de Blaadjesdief' 

en hebben vaak het liedje Gi-Ga-Groen geluisterd 
van kinderen voor kinderen! 
Bij het boek van ' Vos gaat een stukje rijden' deden 
we een spelletje. Als juf het boekje voorlas en we 
hoorden bepaalde dieren voorbij komen (slang, 
muis, tor) dan moesten wij een duplo blokje op het 
plaatje leggen van het dier op de kaart die wij voor 
ons hadden liggen. 
 

 
 

Halloween  

Op de BSO zijn er afgelopen week allerlei activiteiten 
gedaan in het thema Halloween. 
Er zijn Halloween knutsels gemaakt, zoals 
spinnenwebben, monsters en vleermuizen! 
Ook mochten de kinderen fles pompoenen uithollen 
en hebben ze daar heerlijke pompoen soep van 
gemaakt! 
 

Lampionnen 
Op alle groepen zijn we inmiddels begonnen met het 
maken van de lampionnen. Donderdagavond 10 
november, tussen 17.30 tot 18.30 uur, bent u van 
harte welkom om alle lampionnen te bewonderen 
 

Nieuw thema Uk & Puk 
Inmiddels zijn we gestart met het nieuwe thema van 
Uk & Puk 'Wat heb ik aan vandaag?'. Ouders en 
verzorgers van de peuters worden door middel van 
de weekbrief meegenomen in het thema en de 
bijbehorende activiteiten.  
 

Team Kindcentrum de Veldkei 
wenst iedereen een weekend 
toe! 
 

 


