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Donderdag 28 maart  2019   

 

Beste ouders/verzorgers, 

Mijn laatste week op Op ’t Veld zit er bijna 
op. Bijna drie jaar heb ik hier met 
ontzettend veel plezier gewerkt. Dat 
plezier was er dankzij de fijne 
samenwerking met de kinderen, mijn 
collega’s en met u als ouders/verzorgers. 
Samen hebben we in de loop van de jaren 
een mooie bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van de school en ook in de 
toekomst zal dat verder gaan, want  “we 
doen het samen.” 
Ik ben dankbaar dat ik hier drie jaar 
onderdeel van heb mogen zijn.  
Heel hartelijk bedankt voor de fijne tijd.  
Tot ziens!  
 
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes  
 

 
 
 
 

Nieuwe leerling 

In groep 1 is 
Roshan Bahmai 
Obehvalli nieuw. 
Van harte welkom 
Roshan. Veel 
plezier op Op ’t 
Veld!  

 

Drents Verkeersveiligheids Label (DVL) 

Naar aanleiding van de oproep voor 
verkeersouders, in het vorige Veldkeitje, 
hebben zich twee ouders aangemeld: 
Evelien Habing en Jolanda Brands. Zij 
gaan er samen met juf Ilse kruid voor 
zorgen dat Op ’t Veld het Drents 
verkeersveiligheidslabel gaat halen. Daar 
zijn we natuurlijk erg blij mee! 

 

 

Bag2school  

Met de Bag2schoolactie is er 667 kilo 
kleding opgehaald. Dat is goed voor een 
bedrag van €200,10. Hartelijk bedankt 
voor jullie bijdrage!  
Het geld komt op de 
rekening van de OR en 
wordt gebruikt voor extra 
activiteiten voor de 
kinderen.  
 
 

Voetbaltoernooi Goede Vrijdag 

Wij hebben ervoor gekozen om dit jaar 
niet deel te nemen aan het 
voetbaltoernooi op Goede Vrijdag. In 
plaats daarvan willen we Op ’t Veld 
opgeven voor een ander voetbaltoernooi 
in september.  
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Actie Veenpark 

De rozijnenbrood- en koekenactie is 
positief ontvangen en er is flink verkocht. 
Op dit moment is nog niet bekend 
hoeveel, maar daarvan houden we u op 
de hoogte! Wat we wel weten, is dat Julia 
en Yolinn Vos de meeste broden en 
koeken hebben verkocht, dus zij krijgen de 
heerlijke slagroomtaart. Gefeliciteerd 
meiden! 
Bij de controle van de bestellijsten en de 
ingeleverde, overgehouden bonnen, 
hebben we gezien dat er een aantal 
bonnen niet is teruggekomen. De 
betreffende ouders hebben hierover via 
SchouderCom een berichtje gekregen. De 
overgebleven bonnen kunt u tot uiterlijk 
aanstaande maandag inleveren bij juf Ilse 

(groep 3/4). 
 
We bedanken 
iedereen die 
aan de actie 
heeft 
meegedaan.  
 

 

 

Boekenpot 

Als kinderen jarig zijn, trakteren ze de 
meester en de juffen vaak op iets lekkers. 
Dat is erg fijn, maar we zien toch liever dat 
de lekkere traktatie wordt omgezet in een 
kleine bijdrage voor in de boekenpot. Voor 
het bedrag dat we sparen kopen we dan 
leuke boeken voor in de klassen.  
 
 

 
 

Belangrijke data 

Donderdag  4 april  GMR 

Woensdag 10 april  Tussenrapport  

Donderdag  11 april Koningsspelen 
voorschool en 
groep 1/2  

Vrijdag  12 april Koningsspelen 
groep 3 t/m 8 

Dinsdag  16 april  Gesprekken 
tussenrapport  

Dinsdag  16 april  Cito Eindtoets  

Woensdag  17 april  Cito Eindtoets  

Donderdag 18 april  Paasbrunch  

Vrijdag  19 april Goede Vrijdag  

Maandag  22 april  Pasen en start 
van de 
meivakantie 
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