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Beste ouders/verzorgers, 

In de afgelopen periode zijn onze nieuwe 
collega’s op school geweest om alvast 
kennis te maken met de kinderen. In dit 
Veldkeitje stellen juf Ilse, juf Sandra en juf 
Marion zich aan u voor. 
Juf Marieke Lange krijgt een aanstelling 
op OBS De Meent in Emmer-
Compascuum en juf Hilde Mones gaat na 
de vakantie werken in de Vervangingspool 
van de gemeente.  
Na de vakantie zijn er dus nieuwe 
gezichten op school. Maar eerst richten 
we ons op het afronden van dit schooljaar, 
met het huidige team. Zo zijn we, na het 
schoolkamp, bezig met de schoolreis van 
groep 1/2, de rapporten en de musical van 
groep 7/8.  
Ook is er een papieren kalender in de 
maak! Van veel ouders heb ik gehoord dat 
ze de digitale kalender in SchouderCom 
toch minder prettig vinden dan een 
papieren kalender. Daarom ontvangt u 
nog voor de zomervakantie een papieren 
versie van de kalender. Ook is er een hele 
nieuwe schoolgids in de maak en zijn we 
bezig met het inrichten van nieuwe 
website.  
Voor nu wens ik u veel leesplezier met dit 
Veldkeitje.  
 
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes  

 
 

 

Juf Ilse 

Hallo allemaal! 
Mijn naam is Ilse Kruid. Geboren en 
getogen in Beilen en inmiddels alweer 10 
jaar wonend in het mooie dorpje 
Witteveen. Ik ben 33 jaar en samen met 
mijn partner Robin ouders van twee 
prachtige zoontjes, Sam (7 jaar) en Finn 
(5 jaar). We hebben ook een hond Luna. 
Ik vind het leuk om op de school van mijn 
zoontjes te helpen en ook in het dorp ben 
ik actief betrokken bij verschillende 
dingen. Ik hou van wandelen(buiten zijn), 
leuke dingen doen met familie en 
vrienden, kamperen met mijn gezin en nog 
vele andere dingen. 
Ik ben afgestudeerd aan de Pabo in Assen 
en inmiddels al zo’n 10 jaar werkzaam in 
de gemeente Emmen. Ik heb op een 
aantal scholen ingevallen maar ben nu al 
negen jaar werkzaam op obs Angelslo. 
Daar heb ik voornamelijk de kleutergroep 
gehad. Ik heb het daar erg naar mijn zin 
gehad maar het was nu tijd voor een 
nieuwe 
uitdaging en die 
heb ik 
gevonden. Het 
lijkt mij 
ontzettend leuk 
om op een 
kleinere school 
te werken. Ik 
heb er zin in en 
kijk er naar uit 
om na de 
zomervakantie 
te starten op Op 
’t Veld! 
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Juf Marion  

Hallo allemaal, hierbij wil ik mij even 
voorstellen. Mijn naam is Marion Dijck-
Knegt, ik ben 43 jaar en ik woon in Barger-
Compascuum. Ik woon daar met mijn man 
Henry, dochter Roos van 11 en zoontje 
Huub van 2 jaar. Volgend jaar mag ik 
samen met juf Sandra in groep 7/8 gaan 
lesgeven. Mijn werkdagen zijn op 
woensdag, donderdag en vrijdag. Ik heb 
hier heel veel zin in en verheug mij op een 
leuke samenwerking met de kinderen, 
ouders en het team. Hiervoor werkte ik in 
Emmer-Compascuum, ook in groep 7/8. 
De jaren daarvoor heb ik altijd gewerkt in 
Nieuw-Amsterdam/Veenoord, ook in groep 
7/8. Vorig schooljaar heb ik aangegeven 

dat ik een keertje 
wilde les geven 
op een andere 
school en bood 
de gemeente mij 
een plekje aan in 
Barger-
Oosterveld. Ik 
ben heel erg blij 
dat ik hier mag 
komen werken 
en hoop u graag 
te ontmoeten na 
de vakantie! 

 

Juf Sandra 

Hallo allemaal,  
Komend schooljaar ga ik samen met 
Marion starten in groep 7/8 van Op’t Veld. 
Ik zal daar de maandagen en de 
dinsdagen zijn. Op de woensdag zal ik 
ook op school zijn. Dan ben ik in één van  
de andere groepen te vinden.   
Via deze weg wil ik mijzelf graag aan u 
voorstellen. Mijn naam is Sandra Vos, ik 
ben 31 jaar oud en ik woon samen 
met mijn vriend en onze twee zoontjes in 
Klazienaveen. In mijn vrije tijd doe ik aan 
handbal en hou ik ervan om boeken en 
tijdschriften te lezen. Ook vind ik het leuk 
om van alles te ondernemen met mijn 
jongens.  

Na mijn afstuderen in 2012 ben ik aan de 
slag gegaan als invaller bij de gemeente 
Emmen. Dit deed ik met veel liefde en 

plezier. Nu ben ik 
erg blij dat ik 
voor vast aan de 
slag mag. Ik heb 
enorm veel zin 
om samen met 
het team aan het 
werk te gaan met 
de kinderen van 
OBS Op’t Veld. 

Tot ziens in het 
nieuwe 
schooljaar! 

 
 

Belangrijke data 

 

Donderdag  5 juli Schoolreis 
groep 1/2  

Donderdag  12 juli Voorstelling 
musical voor 
groep 1 t/m 6 

Vrijdag 13 juli Musical groep 
7/8  

Woensdag  18 juli  Meester- en 
juffendag  

Donderdag  19 juli  Afscheid groep 
8 en afscheid 
van juf Alie  

Vrijdag  20 juli  Laatste 
schooldag (tot 
half 3) 
Groep 8 is 
deze dag vrij. 

 


