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Voorwoord   
Voor u ligt het nieuwe informatieboekje van obs Op ‘t Veld. Deze geldt voor het schooljaar 2022-
2023. 
Het is een aanvulling op de schoolgids. U vindt in deze gids voornamelijk zaken die betrekking 
hebben op het komende schooljaar 2022-2023. 
 
Houd er rekening mee dat alles wat u hier leest, onder voorbehoud is. 
 
We hopen dat dit informatieboekje bijdraagt aan een goede en prettige samenwerking tussen school 
en thuis. 
Heeft u nog suggesties en/of ideeën? We horen het graag van u. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team obs Op ‘t Veld 
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Schooltijden 
 
Groep 1 & 2: 
Maandag:    8.30 tot 14.30 uur 
Dinsdag:    8.30 tot 14.30 uur 
Woensdag:   8.30 tot 12.15 uur 
Donderdag:   8.30 tot 14.30 uur 
Vrijdag:    Vrij 
 
Groep 3: 
Maandag:    8.30 tot 14.30 uur 
Dinsdag:    8.30 tot 14.30 uur 
Woensdag:   8.30 tot 12.15 uur 
Donderdag:   8.30 tot 14.30 uur 
Vrijdag:    8.30 tot 12.00 uur 
 
Groep 4 t/m 8: 
Maandag:   8.30 tot 14.30 uur 
Dinsdag:   8.30 tot 14.30 uur 
Woensdag:   8.30 tot 12.15 uur 
Donderdag:    8.30 tot 14.30 uur 
Vrijdag:    8.30 tot 14.30 uur 
 
Continurooster en pauzes 
We hebben op school een continurooster, dit houdt in dat alle kinderen lunchen op school samen 
met de leerkracht in de klas van 12.00 tot 12.15 uur. Dit betekent dat u als ouders eten en drinken 
mee geeft voor de ochtendpauze én voor de lunchpauze. 
Van 12.15 tot 12.30 uur spelen de kinderen buiten. De kleuters spelen vanaf 12.30 uur buiten.  
 
Wij stimuleren op school zoveel mogelijk gezonde voeding. Dit houdt in dat de kinderen een gezonde 
hap (groente/fruit) meekrijgen voor de kleine pauze.  
 
Toezicht op het plein en beltijden 
De bel gaat 's morgens om 8.25 uur en om 8.30 uur. De kinderen dienen dan in de klas te zitten. Er is 
toezicht op het plein vanaf 8.15 uur. De ouders van de kinderen van groep 1 en 2 mogen hun kind bij 
de kleuteringang brengen. Vanaf groep 3 t/m 8 gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. U kunt 
afscheid nemen bij het hek op het schoolplein. Dit om een zelfstandige houding bij de kinderen te 
stimuleren. 
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Vakantie en vrije dagen 
 
Herfstvakantie   15-10-2022  t/m 23-10-2022 
Kerstvakantie   24-12-2022  t/m 08-01-2023  
Voorjaarsvakantie  25-02-2023  t/m 05-03-2023 
Studiedag   20-02-2023 
Goede Vrijdag, Pasen  07-04-2023  t/m 10-04-2023 
Meivakantie   26-04-2023  t/m 07-05-2023     
Hemelvaartsdag + vrijdag 18-05-2023  t/m 19-05-2023 
Pinkstermaandag  29-05-2023 
Studiedag   05-07-2023 
Zomervakantie   21-07-2023  t/m 03-09-2023 
 
Extra vrij: 
Vrijdag 23-12-2022 om 12.00 uur kerstvakantie.    
Vrijdagmiddag 21-07-2023 om 12.00 uur zomervakantie. 
 
Als er nog andere vrije ochtenden/middagen voor de leerlingen in verband met nascholing voor het 
team volgen, dan wordt dit op SchouderCom vermeld. 
 
Formatie 
Dit schooljaar zullen we gaan werken met de volgende indeling en leerkrachtbezetting: 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag   

Groep 1/2 Juf Ina Juf Ina Juf Ina Juf Ina   

Groep 3/4 Meester Tom Juf Ilse Juf Ilse Juf Ilse Meester Tom  

Groep 5/6 Juf Sandra Juf Sandra Juf Sandra Juf Sandra 
Meester 
Jeroen  

 

Groep 7/8 Juf Marion Juf Judith Juf Marion Juf Marion Juf Marion  

 
 
Jeroen de Vries is de Locatiedirecteur van Obs Op ’t Veld: j.devries@oo-emmen.nl  
Henny Ubels is intern begeleider, zij is op dinsdag aanwezig voor IB-taken.  
Mirella Dieters is onderwijsassistent; zij is op maandag en dinsdag aanwezig voor ondersteunende 
taken.  
 
Contact team / ouders 
Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, is dat meestal na schooltijd mogelijk. Mocht het op 
dat moment niet mogelijk zijn dan wordt er een afspraak gemaakt.  
Mocht u een gesprek met de directie willen, dit kan alleen op afspraak.  
Voor de online communicatie met ouders gebruiken wij SchouderCom. Bij inschrijving 
krijgt u via de mail een uitnodiging om een account aan te maken.  
Maandelijks is er een inloopuurtje met koffie. Tijdens deze inloop kunnen ouders zonder 
afspraak allerlei zaken bespreken met de locatiedirecteur en soms een leerkracht.   
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Ziekmeldingen 
Ziekte van uw kind kan u telefonisch of via Schoudercom indienen, uiterlijk tussen 8.00 en 8.30 uur. 
Ook als een leerling niet mee kan doen aan de gymlessen gelden dezelfde afspraken. 
Wanneer u dit telefonisch doet, wordt u eerst doorgeschakeld naar de centrale administratie van 
OOE.  
De centrale administratie beantwoordt zoveel mogelijk uw vragen of neemt uw boodschap aan en 
geeft deze door aan de school van uw kind(eren). Mocht uw vraag niet direct beantwoord kunnen 
worden, dan wordt er een terugbelnotitie gemaakt, zodat de leerkracht of locatiedirecteur u op een 
later tijdstip terug kan bellen. 
Indien noodzakelijk wordt direct contact gezocht met de locatiedirecteur van de school. 
 
Ziek- en afwezigheidsmeldingen: 

- uw zoon of dochter is ziek, 
- kan om een andere reden niet naar school, 
- komt later, 
- moet eerder vertrekken, 
- de schooltijd moet onderbroken worden vanwege een afspraak. 

dan kunt u dit vanaf 08.00 uur telefonisch aan ons doorgeven.  
 
Ziek- en afwezigheidsmelding van de leerling komt alleen op het beeldscherm van de leerkracht van 
uw kind, met in achting neming van de AVG-wetgeving. In bijzondere gevallen stuurt de centrale 
administratie een mail naar de leerkracht met nadere informatie. 
 
Mocht u nog vragen hebben n.a.v. deze wijziging, dan kunt u deze stellen aan de locatiedirecteur. 
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Gymnastiek 
Groep 1/2: 
Voor leerlingen van groep 1/2 is er veel ruimte in het rooster voor motorische ontwikkeling. Dit 
gebeurt zowel buiten als binnen, dat is afhankelijk van het weer. Daarom vragen wij om gymkleding 
en schoenen aan het begin van het schooljaar aan uw kind mee te geven, zodat er gegymd kan 
worden in ons speellokaal, wanneer het weer daar aanleiding voor geeft. De gymkleding zal op 
school blijven, tot iedere vakantie. Na de vakantie moet de gymkleding weer mee naar school.  
 
Gym voor groep 3 t/m 8: 
De gymlessen vinden plaats in sporthal “de Meerdijk’ op de maandagmiddag van 12.45 tot 14.15 uur. 
De kinderen van groep 3 t/m 7 worden hier met de bus naartoe gebracht. Groep 8 krijgt gym tijdens 
het Juniorcollege op het Esdal Klazienaveen.  
Iedere maandag moeten de kinderen dus hun gymkleding mee, bestaande uit een shirt, broek en 
graag ook passende gymschoenen voor hun eigen veiligheid.  
In de gymzaal mogen geen schoenen gedragen worden die ook buiten worden gebruikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik mobiele telefoons 
Het is op Obs Op ’t Veld voor leerlingen niet toegestaan om een mobiele telefoon mee naar school te 
nemen. Bij het zien van een mobiele telefoon zal de leerkracht de telefoon in beslag nemen en kan 
de betreffende leerling hem aan het eind van de dag bij de leerkracht terugkrijgen.  
Uiteraard zijn er uitzonderingen. Hiervoor kunt u overleggen met de leerkracht van uw 
kind(eren). Het meenemen van een telefoon is altijd voor eigen risico.  
 
Pesten via Whats-app, Facebook of andere vormen van multimedia is niet toegestaan. 
Mocht dit toch gebeuren dan worden ouders direct geïnformeerd.  
 
Gepaste kleding 
Wij verwachten dat de leerlingen netjes gekleed op school komen. 
Dat betekent dat we geen blote buiken en andere al te blote kleding accepteren. Hoewel we weten 
dat het voor de leerlingen in de lagere groepen geen diepere betekenis heeft is dat voor de 
leerlingen in de bovenbouw vaak wel zo. Wij vinden echter dat deze regel voor de hele school moet 
gelden. Ook het dragen van een hoofddeksel is in de school is niet toegestaan. 
 
 
 
 
 
 



8 
Informatieboekje o.b.s. Op ‘t Veld 2022-2023 

Verjaardagen 
Als uw kind jarig is, mag hij/zij natuurlijk trakteren aan zijn/haar klas.  
Voor de leerkrachten mag ook een traktatie worden meegenomen.  
Toch hebben wij liever een (zelf te bepalen) bijdrage aan onze 
‘boekenpot’. Het geld in deze boekenpot gebruiken wij om de  
schoolbibliotheek aan te vullen met de nieuwste boeken.  
Om teleurstelling te voorkomen, willen we niet dat kinderen hun  
uitnodigingen voor feestjes uitdelen in de klas.  
Dit gebeurt daarom buiten school om.  
 
Stagiaires 
Ieder jaar bezoeken studenten van de Pabo (Pedagogische Academie Basis Onderwijs) of het Drenthe 
College (opleiding tot onderwijsassistent) onze school. Zij doen in de verschillende groepen 
praktijkervaring op. De begeleiding en inzet van stagiaires valt onder de verantwoordelijkheid van de 
groepsleerkracht. Ze draaien zoveel mogelijk mee in het schoolprogramma. 
Wij vinden het als school belangrijk om deze studenten ervaring op te laten doen in de 
onderwijspraktijk en arbeidspraktijk.  
 
Schoolreis / (vrijwillige) ouderbijdrage 
Aan ouders wordt gevraagd om jaarlijks een (vrijwillige) ouderbijdrage per kind te betalen. Van deze 
ouderbijdrage worden extra activiteiten bekostigd die in schoolverband worden georganiseerd. Het 
gaat o.a. om de volgende activiteiten: Sinterklaas, Kerstviering, paasactiviteiten, afscheid groep 8, 
sportdag en de laatste schooldag enz.  
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 30,00 per kind. Wanneer de ouderbijdrage betaald kan worden 
wordt via Schoudercom meegedeeld.  
 
Schoolreizen worden per jaar bepaald. De kosten van de schoolreis zijn kostendekkend en worden 
vooraf betaald door de ouders. U krijgt daarover in de loop van het schooljaar schriftelijk bericht.  
 
Beide bijdragen zijn vrijwillig, dus niet verplicht. Niet iedereen is in staat om deze kosten te dragen. 
Er mag ook een gedeelte van het bedrag worden betaald of gevraagd worden om in termijnen te 
betalen. Helaas zijn er geen instanties meer om te ondersteunen. Mocht u helemaal niet in staat zijn 
om aan deze bijdrage te voldoen, dan wordt uw kind niet uitgesloten van activiteiten. 
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Logopedie 
Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. 
Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden 
zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Logopedie is gespecialiseerde 
(gezondheids)zorg of paramedische zorg. Deze zorg wordt bij Op ’t Veld op de maandagochtend 
onder schooltijd geboden door Logopedie Drenthe. 
 
Als u vermoedt dat een kind problemen heeft op het gebied van spraak, taal, stem, mondgewoonten 
en/of auditieve vaardigheden, kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht voor meer 
informatie. 
 
School maatschappelijk werk 
Alle basisscholen hebben sinds 2008 een maatschappelijk werker. Zij kan een grote rol spelen bij 
problemen met leerlingen op het gebied van sociaal emotioneel functioneren, bij pesten of gepest 
worden of andere onderwerpen die met het functioneren van uw kind te maken hebben. Ook kan zij 
ouders ondersteunen bij opvoedingsproblemen. De schoolmaatschappelijk werkster is niet in dienst 
van de school, zij heeft een onafhankelijke positie. Mocht u meer willen weten over de 
schoolmaatschappelijk werkster, dan heeft de school informatie voor u.  
Website: www.sednaemmen.nl  
 
 
 
  
  
 
 
 

http://www.sednaemmen.nl/

