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Beste ouders/verzorgers,
Dit is het tweede Veldkeitje van het nieuwe schooljaar. We gaan alweer ruim vier weken
naar school. In die tijd zijn we actief geworden op Facebook. Via onze Facebookpagina
willen we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen op school. Als u aangeeft dat u
onze pagina leuk vindt, blijft u via Facebook automatisch op de hoogte van nieuw geplaatste
berichten. Om de Facebookpagina levendig en actueel te houden, plaatsen wij regelmatig
foto’s. Indien u hiertegen bezwaar hebt, wilt u dat dan kenbaar maken via locatieleider@obsoptveld.nl? Dan houden wij hier natuurlijk rekening mee.
Naast een informerende functie heeft onze Facebookpagina ook een
wervende functie. We hopen dat we er ook eventuele toekomstige
ouders mee kunnen bereiken. We stellen het dan ook erg op prijs als
u anderen op onze school/Facebookpagina wijst en de pagina wilt
delen met anderen. Want we willen er heel graag leerlingen bij!
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes
Even voorstellen
Hallo, mijn naam is Marieke Lange. Ik ben 25 jaar en woon in
Erica. Twee jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de Pabo in
Emmen en sindsdien ben ik werkzaam geweest op verschillende
scholen. Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik de nieuwe leerkracht
van groep 7/8. Ondertussen gaan we alweer vier weken naar
school en ben ik al helemaal gewend op deze leuke school.
Ik ben iemand die van gezelligheid en van een grapje houdt. In
mijn vrije tijd spreek ik graag met vriendinnen af en vind ik het fijn
om te sporten. Zo ben ik ongeveer drie keer in de week te vinden
op het voetbalveld en zo af en toe in de sportschool.
Ik hoop een fijne en leerzame samenwerking te hebben met
leerlingen, ouders en collega’s. Ik heb er in ieder geval zin in!
Met vriendelijke groet, Marieke Lange.
Mijn naam is Levon van Dijk en ik ben 18 jaar oud. Ik volg de
opleiding onderwijsassistent op het Drenthecollege in Emmen. Ik zit
nu in het diploma jaar en wil na deze opleiding graag door naar de
PABO om vervolgens leraar te worden op een basisschool. Ik loop
stage bij OBS Op t' Veld in groep 3 en 4 bij juf Alie. Mijn eerste
beeld van de stage de afgelopen weken is echt goed. Het is fijn
werken met de leerlingen en de communicatie met de leraren is ook
zeer goed. Ik voel me als stagiaire welkom binnen het team. Ik heb
super veel zin in de rest van het schooljaar en hoop dat ik de
kinderen zoveel mogelijk kan leren. Buiten de stage om ligt mijn
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interesse bij voetbal. Ik speel in de A1 van FC Emmen en vind het
dus super leuk om op de vrijdag ochtend gymlessen te geven.
Vriendelijke groeten van Levon van Dijk
Hoi, ik ben Carolin Willing, 24 jaar oud en zit in het derde jaar van
de Pabo op de Stenden Hogeschool in Emmen. Ik hou van
paardrijden en tekenen. Mijn vrije tijd breng ik vaak met sportieve
activiteiten door. Op de Obs op het Veld loop ik stage in groep 5/6
bij meester Fulco de Vegt.
Vriendelijke groeten van Carolin Willing

Boekenpot
Op 'Op 't Veld' trakteren de meeste kinderen, als ze jarig
zijn, de leerkrachten niet op iets lekkers, maar op een
donatie voor onze boekenpot. Wij sparen het hele
schooljaar deze donaties, zodat we er aan het eind van
ieder schooljaar boeken voor de kinderen voor kunnen
kopen. Iedere groep heeft voor de vakantie voor ruim
€70 boeken kunnen uitzoeken! Hier zijn we natuurlijk
ontzettend blij mee, want een school heeft nooit genoeg
mooie, goede en aantrekkelijke (voor) leesboeken. Heel
hartelijk bedankt daarvoor!
Inmiddels zijn er al weer bijdragen gedaan voor het
nieuwe schooljaar.

Zomerfeest 2016
Het zomerfeest was dit jaar weer een groot succes. Eerst was er een speurtocht voor ouders
en kinderen en daarna kon men nog gezellig met elkaar praten of spelen, onder het genot
van iets lekkers. De organisatie van het feest
was in handen van de ouderraad. Naast het
bedenken en uitvoeren van het programma,
verzorgde de ouderraad ook de catering. Ze
hebben heerlijke broodjes gemaakt met
hamburger of knakworst, er was keuze uit
diverse drankjes en koffie en de kinderen kregen
allemaal een ijsje.
Tijdens de speurtocht waren er opdrachten en
activiteiten. Twee van de zes groepen hadden de
meeste opdrachten goed gemaakt. Zij wonnen
eeuwige roem en een vermelding in het
Veldkeitje. Bij deze dus felicitaties voor de
volgende gezinnen: familie Boekholt, Doek, Bakx
en Glimmerveen van de groep “Molens” en de
familie Vos, Fuhler, de Jonge, Loves en van der
Veen van de groep “Stroopwafels.” Het thema
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was namelijk “Nederland.” Het was met recht een zomerfeest want de zon scheen volop. We
bedanken de ouderraad voor de geweldige organisatie!

Gezond eten en drinken
Wij vinden het belangrijk dat kinderen tijdens de ochtend- en de middagpauze (tijdens het
overblijven) gezond eten en drinken. Wij zien liever geen koeken met chocolade, zichtbare
suikers, snoep, frisdranken etc. Helaas komen we dat vrij regelmatig toch nog tegen. We
doen een beroep op u om hier weer eens goed naar te kijken. Op internet zijn erg leuke
ideeën te vinden voor ‘een gezonde broodtrommel.’

Wetenschap en techniek
Elke vrijdagmiddag hebben de kinderen van de groepen 4 t/m 8 lessen in Wetenschap en
Techniek. Deze lessen zijn een vast onderdeel van ons leerstofaanbod. Het neemt immers
een steeds prominentere rol in binnen de
huidige maatschappij. We zijn er ook in
toenemende mate afhankelijk van. Naast het
feit dat de kinderen veel leren over
verschillende onderwerpen (zoals
bijvoorbeeld zonne-energie, magnetisme,
waterkracht, het menselijk lichaam, het
werken met een 3d-printer, kleuren mengen,
huisjes/bruggen bouwen en de werking van
tandwielen) doen deze lessen ook een groot
beroep op de creativiteit, ondernemerschap,
vindingrijkheid, plannen, samenwerking,
zelfstandigheid, begrijpend lezen, taal,
communicatie, doorzettingsvermogen,
interesse, nieuwsgierigheid, het denken enz.
Kortom, het zijn heel leuke en veelzijdige
lessen.

Tip; techniek weekend in Groningen
Het weekend van 1-2 oktober staat in het teken van Wetenschap en Techniek. Onder de
noemer 'Zpannend Zernike' is er op deze dagen van alles te beleven in Groningen. Op
zaterdag in de binnenstad van Groningen, op zondag op de Zernike Campus. Zelf proefjes
doen, in een virtuele wereld zwemmen met dolfijnen, er zijn demonstraties, je kunt praten
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met echte wetenschappers, ontdekken en naar boeiende verhalen luisteren. Toegang is
overal gratis.
Verkort programma:
Zaterdag 1 oktober
Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn kinderen, ouders, opa's en oma' van harte welkom in het
Academiegebouw (met rondleidingen!), het universiteitsmuseum, ERIBA/UMCG, bij de
Jonge Onderzoekers en in de wetenschapstruck op de Ossenmarkt.
Zondag 2 oktober
Op zondag tussen 12.00 en 17.00 uur is de Zernike Campus het toneel van Zpannend
Zernike. Maak kennis met de fascinerende wereld van natuurwetenschappen, techniek en
energie. Bij KVI-CART, in de Bernoulliborg en het Kapteyn Instituut, bij SRON, Science Linx,
in de wetenschapstruck, EnTrance en EnergyBarn en op de Hanzehogeschool Groningen.
Het totale programma vindt u op de website: www.zpannendzernike.nl

Leerlingen morgen vrij
Het staat op de kalender, maar hierbij toch nog even een herinnering. Op woensdag 28
september zijn alle leerlingen vrij, omdat we dan een (cluster)studiedag hebben samen met
de collega’s van o.b.s. Angelslo en o.b.s. ’t Swartemeer. De studiedag staat in het teken
van het uitwisselen van ideeën en ervaringen en van 21e eeuwen vaardigheden. De term 21e
eeuwse vaardigheden wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt in relatie tot de vraag wat
jonge mensen van nu moeten leren, om zich te kunnen redden
in de nog onbekende toekomst. Het gaat hierbij om
vaardigheden zoals communiceren, samenwerken,
probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken,
sociale en culturele vaardigheden, ict-basisvaardigheden,
informatievaardigheden, mediawijsheid, computational
thinking, zelfregulering, ondernemerschap en duurzaam
denken. Heel veel van deze vaardigheden komen in onze
huidige leerstofaanbod wel aan de orde, maar we gaan
woensdag samen kijken waar we nog verdieping kunnen
aanbrengen in onze lessen. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen!

Kinderboekenweek
De kinderen hebben afgelopen vrijdag een brief mee gekregen met de oproep om een opa
of oma uit te nodigen om te komen voorlezen bij de start van de Kinderboekenweek, op
woensdag 5 oktober. Het zou leuk zijn als er in iedere groep een opa of oma kan komen
voorlezen. De kinderen van groep 8 regelen ook iets lekkers voor bij de koffie/thee. We
hopen dat er voldoende aanmeldingen komen!
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Wie loopt er mee?
In Oranjedorp is afgelopen jaar een initiatief ontstaan voor een wandeltocht. Niet zomaar
een wandeltocht, maar een wandeltocht om geld op te halen voor het goede doel. Het
goede doel is in dit geval stichting Energie4Kids. Ze zamelen geld in voor onderzoek naar
kinderen met een stofwisselingsziekte. Wie mee wil lopen, kan zich opgeven.

Belangrijke data
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

26 september
27 september
28 september
5 oktober

Donderdag
Maandag

6 oktober
17 oktober
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