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Beste ouders/verzorgers,
Vandaag is er weer een uitgebreid
Veldkeitje. Veel leesplezier en een fijn
weekend gewenst!
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

Dinsdag 13 november 12.00 uur vrij
In verband met een studiemiddag van de
collega’s in Cluster 8, zijn de kinderen
dinsdag 13 november om 12.00 uur vrij. Er
is deze dag dus geen overblijf.
Financieel verslag ouderraad
Op maandag 1 oktober heeft de MR het
financiële verslag van de ouderraad (voor
het schooljaar 2017-2018) bekeken en
besproken. Dit verslag is, net als vorig
jaar, weer opgesteld door Vehof
administratie. Het is de bedoeling dat de
penningmeester van de ouderraad,
Sandra Kiewiet, deze taak vanaf nu,
volledig van Sabine Vehof overneemt.
Uit de financiën is gebleken, dat de hoogte
van zowel de vrijwillige ouderbijdrage
bijdrage als de bijdrage voor de
schoolreizen, voorlopig gelijk blijven. Deze
worden dus niet verhoogd.
Wat betreft de uitgaven is de ouderraad
binnen de begroting gebleven. Daarbij
moet wel worden opgemerkt, dat we de
vrijwillige ouderbijdrage van €30,00 per
kind wel nodig hebben om de activiteiten
te kunnen blijven organiseren!
Het afgelopen schooljaar is voor 6
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kinderen geen bijdrage betaald. Deze
inkomsten hebben we dus gemist.
We gaan ervan uit dat alle ouders de
bijdrage voor hun kind(eren) dit schooljaar
willen betalen. Mocht er een probleem zijn
om deze bijdrage te betalen, dan kunt u
wellicht bij www.participatiewebshop.nl
van de Gemeente Emmen terecht, of bij
www.stichtingleergeld.nl. Uiteraard is het
ook mogelijk om met de penningmeester
een regeling af te spreken om in termijnen
te betalen. Er is altijd een oplossing te
vinden!
Het financiële verslag ligt ter inzage op
school.
Talentmiddagen
Maandag beginnen we weer met een
nieuwe ronde talentmiddagen. We vinden
het belangrijk dat kinderen leren
ontdekken wat hun talenten (en die van
anderen) zijn. Dat is goed voor hun
zelfvertrouwen en het zorgt voor een grote
betrokkenheid bij het leren. De kinderen
hebben gekozen uit de volgende
‘talenten:’
 Bouwen met K’nex, Kapla,
Hubelino etc. (groep 1/2)
 Online leren schaken met Chessity
(groep 6 t/m 8)
 Country line dance (groep 5 t/m 8)
 Rugby (groep 6 t/m 8)
 Engels (groep 1 t/m 4)
 Papier knipkunst (groep 3 t/m 5)
We hebben dit schooljaar vier rondes
gepland.
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Sinterklaas
Sinterklaas heeft het de komende periode
ontzettend druk. Daarom heeft hij alvast
een mand met leuke cadeautjes naar
school gestuurd voor de kinderen van
groep 1 t/m 5. De kinderen konden daar
drie dingen uit kiezen en
op een verlanglijst
aangeven. Daar kiest
Sinterklaas dan één
cadeautje voor ze uit. Zo
kan er op tijd een
bestelling worden gedaan.

Nieuwe leerlingen
We hebben twee nieuwe leerlingen mogen
begroeten: Meadow Brands (groep 1) en
Damiën Braxhoofden (groep 2). Welkom
allebei! We hopen dat jullie een fijne tijd
hebben op Op ’t Veld.

Carnaval
Onlangs hebben we via SchouderCom
gevraagd of er belangstelling was, onder
ouders, voor deelname aan de
carnavalsoptocht in het dorp. Die
belangstelling blijkt er niet te zijn. Daarom
zien wij van het plan af, om namens
school met de carnavalsoptocht mee te
lopen. Wat we wel doen, is carnaval
bescheiden vieren op een middag.
Daarvoor zoeken we de samenwerking
met de carnavalsvereniging in het dorp.
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Schoolontbijt wordt schoollunch
Op donderdag 8 november staat er een
schoolontbijt gepland. Deze gaan we
echter vervangen door een schoollunch!
Dat betekent dat de kinderen ’s morgens
thuis moeten ontbijten, maar geen brood
mee hoeven te nemen voor tussen de
middag. Er is die dag dus geen ‘overblijf.’
We maken er een gezellig buffet van.

Schoolfruit
Dankzij financiering van de Europese Unie
kunnen scholen 20 weken gratis groente
en fruit voor alle leerlingen ontvangen. Dit
stimuleert kinderen samen groente en fruit
te eten in de klas!
Tijdens het programma gaan we ook aan
de slag met educatie rondom groente, fruit
en gezonde voeding, in combinatie met
het lesprogramma Smaaklessen. Na de
twintig weken gratis
groente en fruit gaan
scholen zelf verder. Dit
kan bijvoorbeeld door
ouders te vragen om
groente en fruit mee te
geven naar school.
Daarover volgt later nog
informatie.
Wij beginnen in de week
van 12 november.
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Droge worstenactie
Op donderdag 8 november krijgen alle
oudste kinderen van elk gezin een
envelop mee met de uitleg over de droge
worsten actie. We vragen elk gezin om
medewerking voor deze actie. Het is de
bedoeling om in de naaste omgeving
worsten te verkopen. De opbrengst
gebruikt de ouderraad voor extra
activiteiten voor de kinderen. In de brief
staat uitgelegd hoe de actie werkt en tot
wanneer bestellingen kunnen worden
doorgegeven. Kunnen we op uw
medewerking rekenen? Alvast bedankt!

De eerste vergadering is al geweest.
Daarin zijn er algemene zaken over
deelname aan de leerlingenraad
besproken, hebben de kinderen ideeën uit
de ideeënbus bekeken en zijn de kinderen
in een ronde langs de klassen geweest
om zichzelf voor te stellen als de nieuwe
leerlingenraad voor dit schooljaar.
Op donderdagmiddag 8 november gaat
onze leerlingenraad naar De Barnstee, om
samen met de leerlingenraad van de SintGerardusschool te vergaderen over het
opstarten van een kinderraad in het dorp.
Daarbij zijn Yvonne Gerdes en Marjolein
Sijmons (directeur van de SintGerardusschool) aanwezig. De kinderraad
kan zich o.a. bezig houden met
maatschappelijke thema’s en met het
buitenschools activiteitenaanbod in
Barger-Oosterveld. We houden u hiervan
op de hoogte.
Belangrijke data

Kinderraad Barger-Oosterveld
Op school is onlangs weer een nieuwe
leerlingenraad gekozen. Daarin hebben de
volgende kinderen zitting:
Finn de Hoop (groep 5)
Zonne Hozee (groep 6)
Cedric Brands (groep 7)
Lisa Mooibroek (groep 8)
Ceylan van der Laan (groep 8)
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Talentenmiddag
Informatieavond
door Esdal over het
VO – ouders en
kinderen groep 7/8
Schoollunch
Viering Sint-Maarten
Start droge worsten
actie
Talentenmiddag
Kinderen om 12 uur
vrij i.v.m. studiedag
Tussenrapport
Voordrachtswedstrijd
Talentenmiddag
Uiterste
inleverdatum droge
worstenactie!
Gesprekken
tussenrapport
Talentenmiddag
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