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Beste ouders/verzorgers, 

Mijn werkzaamheden als vervangend 
locatieleider op obs ’t Swarte Meer zijn 
inmiddels afgerond. Er is een nieuwe 
locatieleider aangesteld. Dat betekent dat 
ik na de kerstvakantie weer dagelijks 
aanwezig ben op school. Na ruim een jaar 
op twee scholen werkzaam te zijn 
geweest, kan ik mijn aandacht weer 
helemaal richten op Op ’t Veld. 
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes  
 
 

Voorschool 

Maandagavond was er een informatie-
bijeenkomst in de Hummeltjeshoek, over 
de ontwikkeling van de voorschool. De 
dagdelen waarop de voorschool, vanaf 
maandag 5 maart, gaat draaien zijn: 
maandag- en woensdagmorgen van 8.15 
uur tot 12.15 uur en donderdagmiddag 
van 12.25 uur tot 14.15 uur. Meintje en 
Peggy worden de begeleidsters van de 
groep, voor de kinderen dus bekende 
gezichten. Per 5 februari gaan ze op de 
Hummeltjeshoek werken in de nieuwe 
groepen, zoals deze ook op Op ’t Veld en 
de Sint-Gerardus gaan werken. Zo kunnen 
de kinderen alvast een beetje wennen.  
 

 
 

 
Inmiddels is de groep van meester Fulco 
al weer een paar weken in een nieuw 
lokaal aan het werk. In het oude lokaal 
van groep 5/6 wordt momenteel druk 
gewerkt aan de afronding van de 
verbouwing. De voorschool gaat er mooi 
uitzien!  
Naar verwachting start er in maart een 
groep van 6 kinderen in onze voorschool. 
Hier zijn we heel blij mee! We verheugen 
ons op de samenwerking. 
 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Ondanks het feit dat het betalen van de 
vrijwillige ouderbijdrage niet wettelijk 
verplicht is, hebben de meeste ouders er 
gelukkig voor gekozen om deze bijdrage 
wel te betalen. In een uitgebreide brief is 
onlangs nogmaals de reden van het 
vragen van deze bijdrage toegelicht. Van 
het geld (€25,00 per kind) worden de 
activiteiten betaald die de Ouderraad voor 
de kinderen organiseert.  
Heel hartelijk bedankt voor uw 
medewerking!  
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Verkeersperikelen 

In het kader van de verkeersveiligheid 
doen we graag een beroep op u.  

 Als u met de auto uw kind(eren) komt 
ophalen, wilt u dan de auto parkeren 
op de parkeerplaats voor de school, 
De Barnstee of in de zijstraat van 
school? We zien helaas vaak auto’s 
die midden op de straat staan en daar 
de boel blokkeren. Ook worden er 
regelmatig auto’s geparkeerd op de 
stoep van bewoners die tegenover de 
school wonen. Dit is uiteraard niet 
wenselijk! 

 Wilt u, als u uw kind(eren) komt halen, 
niet meer buiten het plein wachten, 
maar op het schoolplein? Dus binnen 
de hekken? Er is genoeg ruimte en zo 
worden overige verkeersgebruikers, 
zoals fietsers, niet gehinderd.  

Wilt u dit verzoek ook doorgeven aan 
opa’s, oma’s en/of oppasouders die uw 
kind(eren) komen halen?  
We hopen op uw begrip en medewerking!  
 

 
 

Overblijven 

We zijn erg blij met onze overblijfouders. 
Op dit moment draait een aantal vaste 
ouders mee. Toch zijn we nog steeds op 
zoek naar meer mensen die mee kunnen 
helpen. Dit hoeft niet wekelijks te zijn; zo 
nu en dan meedraaien is ook al heel mooi. 
Voor deelname ontvangt u een 
vrijwilligersbijdrage van €5,00 per uur. Wilt 
u meedoen of kent u iemand die dit graag 
wil, neem dan contact op met ons. We 
staan er om te springen!  
 

 
 

Serious request 

Ook dit jaar hebben leerlingen van Op ’t 
Veld zich weer ingezet voor Serious 
Request. We hebben dit jaar echter wel 
gekozen voor een andere opzet. Zo 
hebben we de actie dit jaar een stuk 
kleiner opgezet. De actie is door 6 
leerlingen van groep 7/8 georganiseerd. 
Deze opdracht was onderdeel van de 
Doemiddagen, waar opdrachten van Top 
Ondernemers gekozen kunnen worden 
door kinderen. Zes leerlingen hebben met 
hun klasgenoten voor €113,05 aan lege 
flessen opgehaald in het dorp. Samen met 
juf Marieke hebben ze dit op vrijdag 15 
december naar het Glazen Huis in  
Emmen gebracht. Ze mochten zelfs even 
in het huis kijken. Ook werden ze 
geïnterviewd!   
We zijn er trots op dat deze leerlingen zich 
zo goed hebben ingezet voor Serious 
Request.  
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Droge worstenactie 

Dankzij Henny de Ruiter, José Raterink en 
de inzet van de leerlingen en ouders is 
ook onze Droge worstenactie weer een 
succes geworden. We hebben met de 
verkoop van droge worsten ruim € 470 
opgehaald. Dit geld wordt op de rekening 
van de Ouderraad gestort en wordt 
besteed aan activiteiten voor de 
leerlingen.  
 

Technieklokaal 

Ons technieklokaal heeft een 
metamorfose ondergaan. Het lokaal is 
ingericht met meer zit- en werkplekken 
voor kinderen. Inmiddels hebben we 
gemerkt dat het met de nieuwe indeling 
prima werkt!  
 

 
 
 

Nieuwe leerlingen 

Er zijn de afgelopen maanden weer 
nieuwe leerlingen op Op ’t Veld gekomen. 
In groep 1 zijn Jarno Berken, Sven 
Kolmer, Fayenne Boxem, Maylinn Boxem, 
Lenthe Kloese, Yara wisman en Levi van 
den Berg nieuw. Daarnaast zijn ook Lian, 
Mauro en Sem Dekker (groep 2,5 en 7) en 
Mino en Anna-Lou Habing (groep 2 en 3) 
nieuw. Kyano en Demyan Vieten uit groep 

4 en 5 zijn na 3 maanden helaas al weer 
verhuisd naar Limburg.  
We heten deze kinderen nogmaals van 
harte welkom op Op ’t Veld!  
 
 

Nieuwe activiteiten 

In het nieuwe jaar hebben we ook nieuwe 
activiteiten in de planning. Zo starten we 
weer met een nieuwe ronde 
Talentmiddagen. Tijdens deze middagen 
mogen de kinderen uit een leuk aanbod 
van activiteiten kiezen, om te ontdekken 
waar hun talenten liggen of waarmee ze 
hun talenten kunnen ontwikkelen. We 
komen met een aanbod voor groep 1 t/m 4 
en een aanbod voor groep 5 t/m 8. Ook 
hebben we voor deze middagen de 
samenwerking gezocht met De Barnstee. 
Daar kunnen we bijvoorbeeld gebruik 
maken van de keuken, van het plein (we 
willen in het voorjaar moestuinbakken 
gaan plaatsen) en van andere ruimtes in 
De Barnstee. Op dit moment 
onderzoeken we mogelijkheden om 
samen te werken met gastdocenten die nu 
al activiteiten aanbieden in De Barnstee. 
Dit is nog in ontwikkeling.  
 
In januari of februari plannen we een 
ouderavond. Deze ouderavond is 
bedoeld voor ouders/verzorgers om mee 
te praten over een aantal onderwerpen. 
Via SchouderCom hebben we u enige tijd 
geleden gevraagd over welke 
onderwerpen u graag mee wilt praten. Er 
kwam vooral naar voren dat u het graag 
wilt hebben over het aanbod van 
activiteiten en dan vooral de schoolreizen. 
Er leven volop ideeën bij ouders en daar 
willen we het graag over hebben. Ook 
deze avond moet nog verder voorbereid 
worden. Dat doen we samen met de MR.  
 
Op vrijdag 12 januari is er ’s avonds een 
bingo in school. Deze bingo wordt 
georganiseerd door derdejaars VWO-
scholieren van het Esdal College. De 
opbrengst van deze avond gaat naar Day 
for Change. Na de kerstvakantie ontvangt 
u hiervoor een uitnodiging.  



Barnar 5A , 7826 EP Emmen.             0591-629364                     www.obs-optveld.nl 

 

 
Verder hebben we in maart een 
schoolproject over kunst en onderzoeken 
we of er animo is om mee te doen met 
schoolhandbal. 
Er komen dus weer mooie activiteiten aan.  
 

 
 
 

Kerstwensen 

Eerst gaan we vakantie vieren. Het team 
van Op ’t Veld wenst iedereen hele fijne 
feestdagen en een gezond 2018! 
We zien elkaar weer op maandag 8 
januari! 
 

 
 

Belangrijke data 

 
 

Maandag 8 
januari 

Weer naar school 
Nieuwjaarsborrel 
MR 

Dinsdag  9 
januari 

OR vergadering 

Vrijdag  12 
januari  

Bingo avond 

Dinsdag  23 
januari 

Verkeersvoorstelling 
voor groep 3/4 
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