21 december 2018

Beste ouders/verzorgers,
We kunnen terugkijken op een mooi
Sinterklaas- en kerstfeest. De kinderen en
het team hebben ervan genoten.
We bedanken onze Ouderraad voor het
vele werk dat zij hebben gehad aan deze
feesten. Zij hebben alles uitstekend
voorbereid: van het doen van
boodschappen tot het aankleden en
versieren van de school. En van het
ondersteunen van de leerkrachten tot het
opruimen van de spullen. Daar zijn we
heel erg blij mee! Zonder hulp van ouders
hadden we dit niet op deze manier kunnen
realiseren.
Ook bedanken we de ouders/verzorgers
voor het bereiden van de heerlijke
gerechtjes voor het kerstdiner, het
meehelpen maken van kerstbakjes en het
vervoeren van de kinderen naar de
schaatsbaan.
Heel erg bedankt voor jullie inzet!

Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

Barnar 5A , 7826 EP Emmen.

Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie komt Roosmarijn Jagt
in groep 5. Noud Spakman en Joanna
Hindriks draaien mee in groep 1.
Lucas Schulte (groep 3) zat al twee
dagen per week op school, maar komt na
de kerstvakantie volledig op school.
Hartelijk welkom op Op ’t Veld!

Schoolgids online
Op onze website en in SchouderCom ziet
u al geruime tijd een tabblad/link “Scholen
op de kaart.” Via deze link kunt u onze
schoolgids lezen, maar ook diverse
protocollen, regels, de ouder- en leerling
enquête, de waardering van de inspectie
en ons jaarplan. Alles is dus digitaal in te
zien.

Talentmiddag
In januari en maart gaan er nieuwe rondes
talentmiddagen van start. In januari op
donderdagmiddagen en in maart op
dinsdagmiddagen. De middagen in maart
staan in het teken van ons schoolproject
“Drenthe.”
Om voor een zo groot mogelijk aanbod
voor de kinderen te kunnen zorgen, doen
we weer een oproep aan ouders of
grootouders om zich op te geven.
Heeft u iets op het gebied van sport, spel,
expressie, hobby, werk of Drenthe aan
kinderen te leren, dan kunt u zich
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opgeven. U mag ook aangeven voor
welke leeftijd u de activiteit wilt doen en
hoe groot een groepje maximaal kan zijn.
Twijfelt u? Neem gerust contact op. U doet
er de kinderen een groot plezier mee!
Ronde 2 (algemeen):
Donderdagmiddag 17 januari
Donderdagmiddag 24 januari
Donderdagmiddag 31 januari
Donderdagmiddag 14 februari
Ronde 3 (Over Drenthe):
Dinsdagmiddag 5 maart
Dinsdagmiddag 12 maart
Dinsdagmiddag 19 maart
Dinsdagmiddag 26 maart

kinderen zelf veel ruimte krijgen om
dingen uit te zoeken, te ervaren en te
doen. Ook onze talentmiddagen staan dan
in het teken van Drenthe. Er komt veel
aan bod, zoals bijvoorbeeld geschiedenis,
aardrijkskunde, cultuur, taal, muziek,
biologie, handvaardigheid, tekenen,
presenteren, koken, onderzoeken,
ontdekken, samenwerken en dans
Als u, op wat voor wijze dan ook, kunt
bijdragen aan het project, wilt u dat dan
kenbaar maken? Ook ideeën zijn van
harte welkom.

De activiteiten duren ca. 1 uur.
Moestuin
Juf Alicia heeft vorig jaar met groep 5/6
met moestuinbakken gewerkt (in de ‘tuin’
bij de voormalige peuterspeelzaal bij De
Barnstee). De kinderen waren daar erg
enthousiast over. Juf Marion heeft het
initiatief genomen om dit verder uit te
bouwen. Daarbij hebben we twee
vrijwillige ouders tot onze beschikking en
er zijn plannen om studenten mee te laten
werken. De bedoeling is dan, dat we een
grotere moestuin gaan aanleggen en daar
ook meer mee gaan werken.
Wordt vervolgd dus!

Droge worstenactie
De opbrengst van de droge worstenactie
was €444,-. Een mooie opbrengst, waar
we erg blij mee zijn. Iedereen heel erg
bedankt voor het meewerken aan de actie!
Volgend jaar gaan we een nieuwe actie
bedenken.
Kerstvakantie
Het team van Op ’t Veld wenst u allemaal
heel fijne feestdagen en alvast een
gezond 2019. We zien elkaar weer op
maandag 7 januari.

Thema Drenthe
In maart starten we met een groot
schoolproject over Drenthe. We geven
dan vakoverstijgende lessen waarin de

Barnar 5A , 7826 EP Emmen.

 0591-629364

www.obs-optveld.nl

