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Vrijdag 15 februari 2019   

 

Drents Verkeersveiligheids Label (DVL) 

In het verleden hebben we ons als team 
ingezet om het Drents Verkeersveiligheid 
Label te behalen. Helaas waren er destijds 
geen ouders beschikbaar om 
verkeersouder te worden en dat is wel een 
belangrijke voorwaarde. Omdat we 
verkeersveiligheid erg belangrijk vinden, 
hebben we besloten toch opnieuw te gaan 
werven.  
 
Wat houdt het DVL in?  
Het DVL is een kwaliteitskeurmerk voor 
basisscholen die verkeersveiligheid een 
vaste plaats geven in hun schoolbeleid. 
Belangrijk zijn hierbij de verkeerslessen op 
scholen, de ouderparticipatie en een 

verkeersveilige omgeving. Om het label te 
verdienen, moet een school voldoen aan 
de volgende criteria: 

 Op school moet worden gewerkt met 
een actuele verkeersmethode en 
verkeerseducatie is opgenomen in het 
schoolplan. 

 In elke groep worden praktische 
oefeningen gedaan, zoals lopen op de 
stoep en fietsvaardigheidsoefeningen. 
Ook wordt er elk jaar in elke groep een 
extra praktijkproject uitgevoerd. 

 Er is sprake van ouders bij het 
verkeersonderwijs. Ook is er in ieder 
geval één verkeersouder, die is 

aangemeld bij Veilig Verkeer 
Nederland. Deze ouder denkt mee 
over praktische lessen, draagt ideeën 
aan en helpt mee met de activiteiten.  

 De schoolomgeving is verkeersveilig.  

 De school heeft een 
activiteitenjaarplan waarin de 
praktische oefeningen en projecten 
zijn opgenomen. 

 
Om in aanmerking te komen voor allerlei 
praktische projecten en het grote ANWB 
Streetwise project, moet onze school het 
DVL halen. Wij hebben als school bijna 
alles voor elkaar, alleen ontbreken er één 
of meerdere (verkeers)ouders. Daarom 
doen we nogmaals een oproep. We 
zoeken dus ouders die ons meehelpen en 
ondersteunen bij het geven van praktische 
verkeerslessen en –activiteiten. In ieder 
geval één verkeersouder moet worden 
ingeschreven via www.verkeersouders.nl. 
 
Wat doet een verkeersouder? 
Een VVN verkeersouder zet zich niet 
alleen in voor een verkeersveilige 
schoolomgeving, maar ook voor 
bijvoorbeeld de volgende activiteiten: 

 Leuke en leerzame 
verkeersactiviteiten voor de kinderen 
mee helpen organiseren. 

 Meehelpen aan een veiligere 
omgeving rond de school. 

 Bewustwording van verkeersregels en 
verkeersveilig gedrag. 

 Stimuleren van lopen en fietsen, een 
gezonde manier om op school en thuis 
te komen. 

 Oefenen voor het praktische 
verkeersexamen. 

 Meedenken over veilige school-
huisroutes. 

 Is aanwezig bij de jaarlijkse 
verkeersavond van de Gemeente 
Emmen.  

Voor meer informatie zie 
www.verkeersouders.nl 

http://www.verkeersouders.nl/
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Wij willen heel graag meer praktische 
verkeerslessen geven en leuke 
verkeersprojecten kunnen aanvragen. Wilt 
u hieraan meewerken? Samen met ons? 
Geef u dan op als verkeersouder! Als u 
geïnteresseerd bent, kunt u dat op school 
aangeven. Kunnen we op u rekenen? 

 

 

Thematisch werken op Op ’t Veld 

Omdat wij voorstander zijn van thematisch 
werken, zijn de leerkrachten van groep 3 
t/m 8 al enige tijd aan het variëren met het 
aanbod van de wereldoriënterende 
vakken. Ook de verwerking en de toetsing 
gaan anders. In plaats van toetsen, maken 
de kinderen bijvoorbeeld een presentatie, 
een muurkrant of een ander werkstuk.  
In onze zoektocht naar een passende 
werkwijze voor Op ’t Veld hebben we 
gekozen voor ‘Topondernemers.’ Deze 
methode integreert alle wereld-
oriënterende vakken. De kinderen kunnen 
in een kindvriendelijke internetomgeving 
werken met diverse interessante teksten 
over uiteenlopende onderwerpen. Per 
thema kunnen ze kiezen uit verschillende 
soorten opdrachten en verwerkingen. 
Deze methode komt tegemoet aan 
ondernemerschap, interesses en talenten 
van kinderen. Er horen een heleboel 
prachtige informatieve boeken bij.  
We zullen hier tijdens de informatieavond 
na de zomervakantie aandacht aan 
besteden tijdens de informatieavond. 
 
 

Nieuwe leerling 

In groep 1 is Gabriël 
van der Werf 
begonnen met 
proefdraaien. We 
heten hem van harte 
welkom op school!  

Carnaval 

Dit jaar vieren wij carnaval op Op ’t Veld! 
Op woensdag 27 februari doen we 
verschillende spelletjes in circuitvorm. Na 
de pauze vertrekken we in een optocht 
naar d’ Oale Stee om daar verder te 
feesten. De kinderen krijgen een lekker 
patatje met een snack.  
Uiteraard mag iedereen verkleed komen!  
 

 
 
 

Actie Veenpark 

Rond Pasen beginnen we met een nieuwe 
actie. Dit jaar kiezen we niet voor een 
droge worsten actie, maar voor een 
rozijnenbol- en gevulde koeken actie. We 
kopen deze lekkernijen van de bakkerij 
van het Veenpark. Op dinsdag 5 maart 
krijgen alle oudste kinderen een envelop 
met uitleg mee. We hopen dat de actie 
flink wat geld opbrengt voor de 
Ouderraad. De Ouderraad gebruikt de 
opbrengst voor (een) activiteit(en) voor de 
kinderen. Het zou mooi zijn dat iedereen 

meedoet. Het kind 
dat het meeste 
verkoopt, krijgt een 
heerlijke tien 
persoons 
slagroomtaart van 
het Veenpark! 
 

 

Bag2school 

Binnenkort starten we weer met 
Bag2school. Dit is een fondsenwerving 
voor scholen of sportverenigingen. Dat 
betekent dat we kleding inzamelen in het 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzs8itk6LgAhVDxoUKHfmuDkcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/284641638923285667/&psig=AOvVaw2ft3SRuFXs0S1LVaCnkV85&ust=1549372191777113
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO3YeMn7jgAhVCb1AKHUk-CxkQjRx6BAgBEAU&url=http://blog.onlinekinderkledingkopen.nl/2018/02/07/carnaval-betekend-nieuwe-collectie/&psig=AOvVaw2Rv2CtsctLqotW-wYOdqCk&ust=1550131248198690
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0gte5m73gAhUELlAKHTCMDdkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dekiemvco.nl/nieuwe-leerlingen/&psig=AOvVaw1BtUdHYkDoxChYRphp8SU2&ust=1550302075330970
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dorp. Voor elke kilo kleding ontvangt de 
school €0,30.  
De ‘eisen’ waaraan de ingezamelde 
kleding moet voldoen, zijn inmiddels wel 
aangescherpt. Alleen het volgende mag 
worden ingezameld: 
 

 Schone en onbeschadigde kleding 

 Schoenen per paar (aan elkaar 
vastgemaakt)  

 Lakens 

 Dekens 

 Gordijnen 

 Handdoeken  

 Knuffelbeesten 

 Handtassen 

 Riemen 
 
Wat mag er NIET ingeleverd worden? 

 Vieze en beschadigde kleding  

 Losse lappen 

 Matten 

 Tapijten 

 Kussens 

 Dekbedden 

 Bedrijfskleding 

 Speelgoed 

 Matrassen 
 
Het inzamelen begint na de 
voorjaarsvakantie. De kinderen van groep 
7/8 delen vandaag folders in het dorp uit.  
Doet u ook mee met de inzameling? 
Alvast heel hartelijk bedankt! 
 

 

 

Kalender 

Als u geen (papieren) schoolkalender 
heeft, dan kunt u deze op school afhalen. 
We gebruiken immers de digitale kalender 
in SchouderCom niet meer. Op de 
kalender kunt u zelf nieuwe activiteiteten 
bijschrijven. We brengen u daarvan via 
SchouderCom op de hoogte.  

 

Belangrijke data 

Maandag  18 feb. Start 
voorjaarsvakantie 

Maandag 25 feb. Weer naar school 

Woensdag 27 feb. Carnaval 

Maandag  4 mrt. Rosenmontag 
Kinderen vrij! 

Dinsdag  5 mrt.  Start project 
Drenthe  

Dinsdag  5 mrt.  Start Bag2school 

Dinsdag  12 
mrt. 

Uiterste 
inleverdatum 
Bag2school 

 

Voorjaarsvakantie 

 

We wensen iedereen een heerlijke 

voorjaarsvakantie!  
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