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Beste ouders/verzorgers,
De vakantie zit er op en op Op ’t Veld zijn we begonnen aan een mooi, nieuw schooljaar.
Voor mij is het een nieuwe start op een prachtige school. Ik heb me voor de zomervakantie
in de nieuwsbrief over ons cluster kort voorgesteld en ik heb deze week al een aantal
ouders gesproken. Ik hoop dat ik de komende tijd veel meer ouders spreek, want ik vind een
goed contact en een goede samenwerking met ouders heel belangrijk. We zijn immers
samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind(eren).
Voor mij staat de komende periode niet alleen in het teken van kennismaking, maar ook van
het verder vorm geven aan het onderwijs op Op ‘t Veld. We gaan ons verder ontwikkelen op
het gebied van wetenschap, techniek en ondernemerschap.
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en verheug me op een goede samenwerking met
mijn collega’s, met de kinderen en met u als ouders/verzorgers. We doen het samen!
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes.

Uitnodiging informatieavond groep 1 t/m 7 - maandag 12 september
Op maandag 12 september houden wij voor de ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 7
een informatieavond. Op deze avond krijgt u informatie over de gang van zaken in de
groepen. Veranderingen worden besproken, evenals organisatorische zaken die van belang
zijn voor de groep. U wordt in de gelegenheid gesteld om materialen en methodes te
bekijken. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
Er zijn verschillende tijden voor de groepen. U kiest zelf welke groep u bezoekt.
Programma:
19.00 uur – 19.30 uur: Groep 4
19.30 uur – 20.00 uur: Groep 3
19.00 – 19.45 uur: Groep 1/2, 5/6 en 7

De informatieavond van groep 8 wordt nog in overleg met het voortgezet onderwijs
vastgelegd. De informatie wordt gekoppeld aan de voorlichting over het voortgezet
onderwijs. Een uitnodiging hiervoor volgt nog.
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Wij stellen uw aanwezigheid erg op prijs. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen,
wilt u dan zo vriendelijk zijn dit even te melden bij de leerkracht(en) van uw kind(eren)?
Zomerfeest
Afgelopen maandag heeft u een uitnodiging ontvangen voor het jaarlijkse zomerfeest, dat
georganiseerd wordt voor alle kinderen en hun ouders/verzorgers. Het feest is vrijdag 9
september. Denkt u aan het inleveren van de opgavestrook?
TSO
Op onze oproep voor nieuwe overblijfouders is enthousiast gereageerd. Er is nu een vast
groepje ouders dat zorg draagt voor het overblijven van uw kind(eren): José Loves, Sandra
Kiewiet, Monique Vos, Geja Zeeman en Marissa Brands (coördinator). Er zijn drie reserveouders; Hermien Wisman, Jolanda van der Laan en Silvia Bouwknecht. We zijn als team erg
blij met deze aanmeldingen en met de snelle actie waarmee deze groep is “opgericht.” Heel
erg bedankt daarvoor!

Oproep ouders luizenbrigade
Na de vakanties worden alle kinderen op school gecontroleerd door de “Luizenbrigade.” Een
groepje ouders verzorgt deze controles. Indien er neten of luizen worden geconstateerd,
neemt de betreffende leerkracht van het kind contact op met de ouders.
Nu is het zo dat we te weinig ouders voor deze werkgroep hebben. Als het u
leuk lijkt om de “Luizenbrigade” te versterken en u bent een aantal
maandagen na de vakanties beschikbaar, dan kunt u zich opgeven via de
brief die u deze week heeft ontvangen (over de opgave voor werkgroepen
en activiteiten) of door een e-mail te sturen naar locatieleider@obsoptveld.nl. Alvast heel hartelijk bedankt!

Brede School Barger-Oosterveld
De nieuwe activiteitenkalender van Brede School Barger-Oosterveld voor periode september
tot en met december 2016 is klaar. Er is weer van alles te doen! Allerlei leuke activiteiten op
het gebied van film, theater, creativiteit, sport en bewegen en nog veel meer die je na
schooltijd kunt doen. Jij doet toch ook mee?
Inschrijven en betalen
Je kunt je online opgeven voor de periode september tot en met december 2016 door het
aanmeldformulier op onze internetsite duidelijk en volledig in te vullen en samen met het
geld (indien de activiteit niet gratis is) in een afgesloten envelop in de Brede Schoolbrievenbus (bij jou in school/in de Barnstee/in de Peuterspeelzaal) te doen. Geld inleveren
kan tot donderdag 8 september om 12.00 uur. Alle aanmeldingen die later binnenkomen
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kunnen niet meer worden meegenomen. Zijn er meer inschrijvingen dan mogelijkheden voor
deelname, dan wordt er geloot.
Omtrent bevestiging/herinnering en/of eventuele wijzigingen zal deze periode via WhatsApp
worden gecommuniceerd in plaats van email, omdat de ervaring is dat WhatsApp sneller
gelezen wordt dan mail. Daarom is het belangrijk dat een mobiel nummer van ouder(s) wordt
doorgegeven, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van dit communicatiemiddel en
iedereen snel op de hoogte kan worden gehouden. Indien je hier geen gebruik van wilt/kunt
maken, dan zal communicatie plaatsvinden via mail.
Ideeën?
Ken je iemand die ook leuke workshops kan geven (misschien wel jouw vader of moeder!) of
heb je zelf een goed idee voor een activiteit? Of ken je een volwassene die ons wil helpen
als vrijwilliger? Geef dit dan door. Email ons of zet dit op een briefje en doe deze ook in de
Brede School-brievenbus bij jou op school/in de Barnstee/Peuterspeelzaal.
Voor vragen over activiteiten kunt u ons emailen: info@bredeschool-bargeroosterveld.nl
Groeten van de uitvoeringsgroep Brede School Barger-Oosterveld
Nieuwe leerlingen
We hebben de afgelopen week drie nieuwe leerlingen mogen begroeten. Bas Lijnkamp
(groep 7), Jarno Berken (draait nu een aantal keren mee en komt vanaf januari in groep 1)
en Alec de Jonge (een gast leerling die elke woensdag in groep 8 komt, vanuit de
Enkschool, een school voor dove en slechthorende leerlingen). We heten deze leerlingen
heel hartelijk welkom op Op ‘t Veld en wensen ze een hele fijne tijd toe.

Bank
Sinds deze week staat er naast de ingang van de school een prachtige bank; de “Social
Sofa.” Deze bank is in 2012 aan de gemeente Emmen geschonken door ondernemer Jan
Luppes van Jan Luppes Interieurs uit Nieuw-Weerdinge, met het idee dat het een plaats zou
krijgen op het Raadhuisplein. In het uiteindelijke ontwerp van het plein was echter geen
plaats voor de bank en ook in de rest van het centrum kon geen geschikte locatie
vrijgemaakt worden. Daardoor belandde het achter het gemeentehuis. Uiteindelijk is o.b.s.
Op 't Veld benaderd omdat er in Barger-Oosterveld nog geen kunstwerk in een openbare
ruimte staat.
Omdat de bank achter het gemeentehuis stond was er weinig sociale controle waardoor het
een poos als hangplek voor jongeren gebruikt is. Hierbij heeft de bank wat beschadigingen
opgelopen, maar deze worden op korte termijn gerepareerd. Voor meer informatie over de
achtergrond van de Social Sofa zie www.socialsofa.com. Het mozaïek ontwerp is van Sjer
Jacobs (zie www.sjerjacobs.com/nl).
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Wij zijn uiteraard heel blij met deze mooie bank!

Streetdance in de Barnstee
Vanaf dinsdag 27 september komt er weer Streetdance in de Barnstee voor groep 1,2 en 3
en groep 4,5 en 6. De kosten 3,- per keer per kind. Een flyer ligt in de Barnstee met meer
informatie.

Belangrijke data
Vrijdag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

9 september
12 september
12 september
26 september
27 september
28 september
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Zomerfeest
Informatieavond groep 1 t/m 7
Luizenbrigade (i.p.v. 5 september)
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