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Beste ouders/verzorgers, 

De vakantie zit er weer op en we hebben 
met z’n allen een goede start gemaakt. 
We zitten weer helemaal in het ritme. Voor 
ons zijn er best veel vernieuwingen dit 
schooljaar. Om te beginnen zijn alle 
leerlingcomputers verdwenen. Deze 
hebben plaats gemaakt voor 
Chromebooks. Het aantal beschikbare 
werkstations voor de leerlingen is 
daarmee aanzienlijk uitgebreid. Dat 

betekent dat er 
volop 
mogelijkheden 
zijn om meer met 
computers te 
gaan werken.  

In groep 5 t/m 8 starten we dit jaar dan 
ook met een traject voor digitale 
geletterdheid van IturnIT. Hierbij wordt 
digitale geletterdheid geïntegreerd in het 
onderwijs door middel van projecten. Er 
zijn dit jaar maar liefst vier projecten; 
identiteit, digitaal bewustzijn, 
duurzaamheid en sociaal ondernemen. 
Binnenkort krijgen we hierover meer uitleg 
van IturnIT en dan gaan we daarna met de 
kinderen aan de slag!  

 

Ook nieuw is onze aanpak bij rekenen. 
We starten elk nieuw blok met een ‘toets’ 
om te kijken welke onderdelen de 
kinderen al beheersen. Zo kunnen we nog 
beter passende instructie en/of verdieping 
bieden aan de kinderen. Onze instructie 
wordt nu veel meer gegeven vanuit 
doelen. Voor de kinderen betekent dit dat 
er steeds maar één onderdeel/doel in de  

 
rekenles wordt aangeboden en niet meer 
een aantal verschillenden onderdelen. Dat 
is voor kinderen duidelijker en 
overzichtelijker. 
 
In groep 3 werken we met een nieuwe 
methode voor Veilig Leren Lezen. Deze 
methode ziet er prachtig uit en er valt veel 
over te vertellen. Er horen veel prachtige 
materialen bij. Zo wordt het leren lezen 
nog meer een feestje!  

Tijdens de informatieavond wordt 
hierover uitgebreider verteld. De 
informatieavond heeft dit jaar namelijk een 
andere opzet. U kunt kiezen uit een aantal 
thema’s, waaronder: 

 Onderwijs ontwikkelingen op Op ’t 
Veld  

 Het voortgezet onderwijs  

 Onze nieuwe reken aanpak 

 Leren lezen  

Verderop in dit Veldkeitje leest u meer 
over de informatieavond.  

 
Wij zijn in ieder geval heel enthousiast 
over alle ontwikkelingen en we gaan er 
samen met u en de kinderen weer een 
mooi en goed schooljaar van maken. 
 

Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes  
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Kalender aanpassingen  

De papieren kalender is weer terug! Als 
het goed is heeft u er voor de 
zomervakantie eentje gekregen. Anders 
kunt u alsnog een exemplaar op school 
halen. De eerste wijziging heeft u 
waarschijnlijk al aangebracht; de bibliobus 
komt niet meer op woensdag om de week 
maar elke donderdagochtend.  
Er zijn twee nieuwe wijzigingen. 

 De informatieavond van groep 1/2 
(en de voorschool) is op een 
andere avond dan die van groep 3 
t/m 8, namelijk op maandag 17 
september (een week eerder). Dit, 
vanwege een operatie die Ina op 
de 24e moet ondergaan. 

 Het afhalen van de droge worsten 
na de verkoopactie is verplaatst 
van vrijdagmiddag 30 november 
naar maandagmiddag 3 december.  

 

Talentmiddagen 

Ook dit jaar willen we weer 
talentmiddagen voor de kinderen 
organiseren. Tijdens de talentmiddagen 
kunnen kinderen uit een rijk aanbod van 
activiteiten kiezen, om zo te ontdekken 
waar hun talenten liggen. 
We doen ook nu weer een beroep op u. 
Heeft u een leuke hobby of sport en vindt 
u het leuk om een paar keer op een 
middag met een groepje kinderen te 
werken, wilt u zich dan opgeven? Te 
denken valt aan dans, zang, koken, 
bakken, handlettering, haken, breien, 
schaken, dammen of iets technisch. Maar 

ook zijn we op 
zoek naar ideeën 
om onze 
(moes)tuin te 
onderhouden en 
uit te breiden. 
Dus heeft u 
ideeën dan horen 
wij dat graag! 
 

 
 
 

 

Nieuwe leerlingen 

Er zijn na de zomervakantie een paar 
nieuwe leerlingen op school gekomen; 

 Annemaj Santing (groep 6) 

 Artiola Sejdiu (groep 6) 

 Duuk Loves (groep 1) 

 Jesse Berends (draait mee in 
groep 1) 

 Bram Soelman (draait mee in 
groep 1) 

 Endrit Sejdiu (draait mee in groep 
1) 

 Adriatik Dugolli (draait mee in 
groep 1) 

We heten deze kinderen van harte 
welkom op school en hopen dat ze het erg 
naar hun zin gaan hebben.  
 

 
 

Voorschool 

Er is nog plek voor nieuwe kinderen op de 
voorschool. Onze voorschool is er iedere 
maandag- en woensdagochtend en op de 
donderdagmiddagen. De groepjes zijn 
overzichtelijk en klein zodat uw kind(eren) 
volop persoonlijke aandacht en/of 
begeleiding kan/kunnen krijgen.  
Voor informatie en/of een rondleiding kunt 
altijd bij ons terecht! 
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Informatieavond groep1/2 en 
voorschool  

Maandag 17 september  

De informatieavond van groep 1/2 en de 
voorschool ziet er als volgt uit: 
Van 18.30 uur tot 19.00 uur is er 
voorlichting in het lokaal van de 
voorschool. Meintje en Peggy vertellen u 
over het reilen en zeilen in de groep.  
Aansluitend, van 19.00 uur tot 19.30 uur, 
is er in het lokaal van groep 1/2 
voorlichting over groep 1/2. U krijgt niet 
alleen informatie over het werken in de 
groep, maar u kunt ook materialen 
bekijken en vragen stellen.  
Bij beide presentaties wordt ook verteld 
over de aansluiting van groep 1/2 op de 
voorschool en de samenwerking tussen 
beide groepen. 
U bent van harte uitgenodigd om één of 
beide presentatie(s) te bezoeken!  

Uiteraard mag u ook andere mensen, die 
nog op zoek zijn naar een school voor hun 
kind(eren), meenemen.  
 
 

Informatieavond groep 3 t/m 8  
Maandag 24 september  

De informatieavond wordt dit jaar op een 
andere manier aangepakt. Omdat we er 
van uitgaan dat ouders bekend zijn (of 
snel bekend raken) met onze regels en 
procedures, kiezen we er dit jaar voor om 
niet meer een algemeen verhaal per groep 
te vertellen, maar om grotere thema’s aan 
te bieden, waaruit u zelf kunt kiezen. De 

avond heeft twee informatierondes. U 
kunt dus twee rondes bijwonen. 
 
Ronde 1 - Van 19.00 uur tot 19.30 uur 
 
Keuze uit: 
 
A.Informatie over het voortgezet onderwijs 
Deze ronde is bestemd voor 
ouders/verzorgers van kinderen in groep 8 
(en eventueel groep 7). Juf Marion Knegt 
vertelt over het voortgezet onderwijs en de 
voorbereiding daarop. Deze ronde vindt 
plaats in het lokaal van groep 7/8. 
 
Of: 
 
B. Rekenen 
Hoe bieden we het rekenen aan in groep 3 
t/m 8? Juf Sandra Vos legt uit hoe de 
leerkrachten werken op een nieuwe 
manier; werken vanuit één doel per les. 
Hoe wordt er gedifferentieerd?  
Ook kunt u de rekenboeken en materialen 
van de groepen 3 t/m 8 zien.  
Juf Sandra zit in het lokaal van groep 1/2. 
 
 
Ronde 2 - Van 19.30 uur tot 20.00 uur 
In de tweede ronde kunt u kiezen uit drie 
onderwerpen. 
 
A. Leren lezen in groep 3 
Juf Ilse Kruid en juf Alicia Tibbe vertellen u 
over de nieuwe leesmethode van groep 3. 
Ze laten u vooral ook heel veel zien! Hoe 
leren zij uw kind(eren) lezen?  
De uitleg is in het lokaal van groep 3/4. 
 
Of: 
 
B. Informatie over de 
onderwijsontwikkelingen op Op ’t Veld 
Meester Fulco de Vegt vertelt in zijn lokaal 
(groep 5/6) over alle ontwikkelingen waar 
we mee bezig zijn, zoals de doemiddag, 
talentmiddagen, ondernemerschap, 
onderzoekend en ontdekkend leren, 
thematisch werken en 21e eeuwse 
vaardigheden/NPDL. Wat houdt dat 
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allemaal in en hoe ziet dat er uit in de 
klassen?  
Deze ronde is bestemd voor alle 
ouders/verzorgers van kinderen uit groep 
1 t/m 8.  
 

 
 
Of: 
 
C. Algemeen  
Juf Yvonne Gerdes heeft een ‘’inloop-half 
uur”. U kunt bij haar terecht voor allerlei 
vragen over school. Het gaat niet om 
vragen over kinderen, maar over 
algemene zaken en procedures op school. 
Dus staat uw onderwerp er niet bij, dan is 
Yvonne aanwezig om allerlei verschillende 
vragen te beantwoorden. Indien gewenst, 
kan zij ook materialen laten zien.  
Zij zit in de personeelskamer.  
 
We hopen op een grote opkomst! 
 

 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Via SchouderCom heeft u weer een 
verzoek tot betaling voor de vrijwillige 
ouderbijdrage ontvangen. We verzoeken u 
deze bijdrage te voldoen, omdat de 

Ouderraad daarvan alle activiteiten voor 
de kinderen organiseert en betaalt.  
 

Overblijfouders 

Ook de overblijfgroep is weer van start 
gegaan. Wij zijn erg blij met deze groep 
van vrijwillige ouders, die er elke week 
weer voor zorgt, dat uw kind(eren) tijdens 
het overblijven goed wordt/worden 
opgevangen.  
De grootte van de groep is vrij klein, zodat 
we soms best krap komen te zitten. 
Vandaar dat we op zoek zijn naar extra 
mensen voor het overblijven.  
Als overblijfouder is het de bedoeling dat u 
bij de kinderen bent tussen de middag. De 
kinderen eten hun lunch en gaan dan nog 
even naar buiten. U bent eerst een half 
uur in de ene groep en dan een half uur in 
de andere groep. In totaal dus een uur. 
Behalve op vrijdag, dan is de overblijf 
maar een half uur.  
Per uur ontvangt u een vrijwilligers-
vergoeding van 5 euro.  
Tijdens de overblijf heeft de leerkracht van 
de groep pauze. Lijkt het u  leuk om 
regelmatig of incidenteel mee te helpen op 

school? Meld u 
dan aan! U helpt 
ons er erg mee!  
Ook grootouders 
of andere 
geïnteresseerden 
kunnen zich 
opgeven!  
 
 

 

Ouderhulp bij activiteiten 

Niet alleen voor het overblijven, maar ook 
bij andere activiteiten hebben we 
ouders/verzorgers nodig. Zo zoeken we 
elk jaar ouders die meehelpen bij 
activiteiten zoals de Luizenbrigade, 
Sinterklaas, kerst, pasen, decoratiegroep, 
talentmiddagen, Koningsspelen enz.  
We hebben er samen met de OR voor 
gekozen om ouderhulp per activiteit te 
vragen. Dat gaat via SchouderCom. We 
werken dus niet meer met een 
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opgavenpapier dat aan het begin van het 
schooljaar meegaat.  
Binnenkort gaan we ouders vragen voor 
de decoratiegroep, Sinterklaas en kerst. 

 
 

AVG 

Denkt u aan het inleveren van de 
toestemmingsverklaring voor eventuele 
plaatsing van foto’s op de 
website/Facebook en/of SchouderCom?  

Dit formulier geven we 
jaarlijks opnieuw aan 
ouders/verzorgers mee. 
 

 

Bovenschools kunstproject 

Op maandag 17 september starten we op 
Op ‘t Veld en de Sint-Gerardus met een 
bovenschools kunstproject. Samen met 
kunstenares Elsbeth van Beilen (van 
Atelier Abel) gaan de kinderen in de 
weken van 17 en 24 september aan de 
slag met kunst die het kinderboeken-
weekthema ‘Vriendschap’ verbeeldt. 
Elsbeth laat de kinderen werken met 
kisten die op alle mogelijke manieren  
kunnen worden opgebouwd en gestapeld. 
In deze kisten komt het werk dat de 
kinderen in workshops gaan maken. Het 
werk van alle kinderen vormt samen een 
museum (in De Barnstee), dat ook open 
wordt gesteld voor publiek! 
De workshops voor de kinderen zijn onder 
schooltijd.  
Aansluitend bij het programma op de 
scholen, organiseert de Brede School 
Barger-Oosterveld ook naschoolse 
activiteiten rondom het thema. De 
kinderen hebben daar donderdag een 

brief over mee gekregen. Ze kunnen zich 
opgeven voor hele leuke activiteiten! 
Opgave is mogelijk tot en met woensdag 
12 september. 
 
Op maandagmorgen 1 oktober om 9.00 
uur wordt het museum officieel geopend 
(door wethouder Robert Kleine) op het 
multifunctionele veld tegenover De 
Barnstee.  

 

 
 

Boekenpot 

Bij ons op school trakteren de meeste 
kinderen, als ze jarig zijn, de leerkrachten 
niet op iets lekkers, maar op een donatie 
voor de boekenpot. Wij sparen het hele 
schooljaar deze donaties, zodat we er 
jaarlijks leuke boeken voor de kinderen 
voor kunnen kopen. Hier zijn we natuurlijk 
ontzettend blij mee, want een school heeft 
nooit genoeg mooie, goede en 
aantrekkelijke (voor) leesboeken.  
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Belangrijke data 

 

Donderdag  6 sept. OR 

Maandag  10 sept. Luizenbrigade 

Woensdag 12 sept.  Uiterste 
inleverdatum 
opgave Brede 
school 
activiteiten 
Kunstproject 

Vrijdag 14 sept. Zomerfeest 

Maandag  17 sept. Start 
bovenschools 
kunst project  
Workshop 
groep 1/2 en 
3/4 

Maandag 17 sept. Informatieavond 
groep 1/2  

Dinsdag  18 sept. Workshop 
groep 5/6 

Woensdag 19 sept. Workshop 
groep 7/8 – 
deel 1 

Maandag  24 sept. Informatieavond 
groep 3 t/m 8  

Dinsdag  25 sept. Workshop 
groep 7/8 – 
deel 2 

Maandag 1 okt. 9 uur opening 
Museum De 
vriendschap 

Maandag 1 okt.  MR 
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