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Beste ouders/verzorgers,
Het is alweer een tijdje geleden dat er een Veldkeitje uitkwam. In de
afgelopen weken zijn er naast het gewone programma ook leuke
‘bijzondere’ activiteiten geweest, waarvan we via Facebook kort verslag
hebben gedaan. Daar gaan we de komende periode gewoon mee verder
want de reacties op onze Facebookpagina zijn erg positief. Wij hopen dat
onze Facebookpagina veel mensen bereikt zodat we onze school wat
meer op de kaart kunnen zetten. Het zou fijn zijn als u ons daarmee wilt
helpen. Dat kan door artikelen op de pagina van Op ’t Veld te liken en/of
te delen op uw eigen Facebookpagina.
Om beter en sneller met ouders te communiceren gaan we vanaf volgende week een proef
doen met een App: SchouderCom. U krijgt via de e-mail een uitnodiging met daarbij een
korte uitleg. Via de App kunnen we snel met u communiceren en hoeft er in veel gevallen
geen aparte brief meer mee. Op uw telefoon ziet u direct wanneer er een nieuw bericht of
een nieuwe oproep is. Wij gaan deze App
een paar maanden gebruiken. Afhankelijk
van de ervaringen besluiten wij dan of we
doorgaan met SchouderCom of niet. Wij
hopen dat we het samen met u tot een
succes kunnen maken! Kunnen we rekenen
op uw medewerking?
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes.

Uitnodiging ouders/verzorgers leerlingen groep 8
Graag nodigen wij de ouders/verzorgers van onze achtstegroepers
uit voor een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. U
bent aanstaande maandagavond, 28 november, van harte
uitgenodigd. We beginnen om 19.00 uur.

Sinterklaas
Maandag 5 december komt Sinterklaas op Op ’t Veld! Het blijft natuurlijk spannend hoe en
waarmee hij dit jaar zal aankomen maar we zijn uiteraard al lang blij dat hij met enkele
Pieten op school komt. De kinderen van groep 1 t/m 5 hebben hun verlanglijstje al
ingeleverd en de kinderen van groep 6 t/m 8 hebben lootjes getrokken. Op school is de
Sinterklaascommissie al druk bezig met de voorbereidingen van deze feestelijke dag en de
decoratiegroep heeft de gangen eerder deze week prachtig in stijl versierd.
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We verwachten Sinterklaas rond half 9 op school. Daarna
gaat hij eerst naar groep 1 en 2 om vervolgens naar de
andere klassen te gaan. Na het bezoek van de Sint en het
uitpakken van de cadeautjes, mogen de kinderen van groep
1 en 2 rond 10.15 uur opgehaald worden. De kinderen van
groep 3 t/m 8 gaan wel de hele dag naar school. ’s Middags
hebben we een leuk programma met diverse
keuzeactiviteiten.
Omdat de ouderraad en de Sinterklaascommissie voor iets
lekkers zorgen op deze dag, doen we hierbij voor de
zekerheid nog wel een oproep om eventuele diëten en/of
allergieën door te geven aan de leerkracht van uw kind. Wilt
u dit vóór aanstaande donderdag doen? De kinderen
hoeven voor de ochtendpauze geen eten en drinken mee te
nemen omdat hiervoor gezorgd wordt. We gaan er wel van
uit dat u uw kind(eren) eten en drinken voor het overblijven mee geeft.
Wij gaan er samen met Sinterklaas, zijn Pieten en de kinderen een hele feestelijke dag van
maken!

Leerlingenraad
Onlangs is de eerste vergadering van onze nieuwe leerlingenraad geweest. De
leerlingenraad bestaat uit vijf leerlingen die door hun eigen klas gekozen zijn, nadat ze zich
kandidaat hadden gesteld. De leerlingenraad zet zich in voor een goede en prettige gang
van zaken op school en vertegenwoordigt de kinderen. De enthousiaste raad bestaat uit:
Mandy (groep 5), Milan (groep 6), Dunya (groep 7), Kevin (groep 8) en Jarno (groep 8).
Dunya is de vaste notulist en Jarno neemt het voorzitterschap op zich.
Op de eerste vergadering hebben ze het volgende afgesproken:
 Er komt een ideeënbus voor de kinderen. Tijdens de vergaderingen van de
leerlingenraad worden ingekomen
ideeën bekeken en besproken.
 Er worden wc-borstels aangeschaft.
 Het buitenspeelmateriaal wordt netjes
in de vier bakken opgeruimd en de
leerlingenraad helpt bij het maken en
bevestigen van de kaartjes op de
bakken zodat alle kinderen kunnen zien
waar de materialen moeten worden
opgeruimd.
 De kinderen zoeken mooie
plaatsjes/foto’s van voorbeelden van
ontwerpen die gemaakt kunnen worden
met onze 3D-printer, zodat kinderen
enthousiast worden gemaakt voor het
werken met de printer. Met mooie
voorbeeldfoto’s hopen we dat er een
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uitdagende leerplek voor kinderen komt in de gang.
 De kinderen denken mee over de prikborden in school.
U gaat dit schooljaar nog veel van deze leerlingen horen!

Nieuwe leerlingen
Gelukkig hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen mogen
begroeten op Op ’t Veld.
Shelton Brands en Daan Tuik draaien zo nu en dan al mee in groep 1.
Lucas Schulte komt elke donderdagochtend in groep 1/2. Hij heeft een
‘gastplaats’ vanuit de mytylschool.
Tim Veenstra komt vanaf 6 december in groep 4.
We heten deze kinderen van harte welkom op Op ’t Veld en hopen dat
ze het erg naar hun zin hebben bij ons!

Serious request
In december starten Radio 3FM en Het Rode Kruis weer een nieuwe editie van Serious
request. Elk jaar zetten zij zich in voor een stille ramp. Drie 3FM dj’s laten zich in de week
voor Kerst opsluiten in het Glazen Huis, waar ze niets eten en geld inzamelen. Dit jaar staat
het glazen huis in Breda en gaat de opbrengst van de actie naar de behandeling van
longontsteking bij jonge kinderen. Elk jaar sterven hier 900.00 kinderen aan. Op ´t Veld wil
dit jaar met alle kinderen aan de actie meedoen en geld inzamelen voor Serious request.
Woensdag 7 december komt er een vrijwilliger van Het Rode Kruis om het onderwerp te
introduceren. Eerst is er een gastles voor groep 1 t/m 4 en daarna voor groep 5 t/m 8. Hoe
onze actie er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Dat laten we afhangen van wat er uit
de kinderen komt. Denkt en doet u met ons mee?

Vanuit de Brede School
Op dinsdag 29 oktober is de Nacht van de nacht. Ga mee op belevingstocht met de
Nachtwaker!
We vertrekken bij zonsondergang (om 19.30 uur) als het schemer is en lopen de donkere
nacht in. Deze tocht is beslist geen spooktocht, maar gaat om het beleven van de natuur en
vooral de nacht. Tijdens de wandeling ervaren we de duisternis en de stilte en aan de hand
van een aantal opdrachten worden al onze zintuigen op scherp gezet. De tocht duurt
ongeveer 1,5 uur. Als we terug komen gaan we genieten van chocomelk en broodje worst bij
het kampvuur.
Wanneer: 29 oktober om 19.15 uur aanwezig.
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Waar: Camping 'het Vlintenholt', Borgerderweg 17, 7873 TC Odoorn
Voor wie: iedereen vanaf 8 t/m 12 jaar
Kosten: 2,00 euro.
LET OP! VOL=VOL! Dus geef je snel op via ivn.jeugd.emmen@gmail.com of bel naar 0591649635. Ook de ouders kunnen mee met een avondtocht door het bos van Odoorn onder
leiding een IVN natuurgids. Wil je mee rijden vanuit Emmen naar Odoorn laat dit dan z.s.m.
weten.
Het Scharrelkidsteam

Lichtjeswandeling Staatsbosbeheer

STAATSBOSBEHEER ORGANISEERT
LICHTJESWANDELING DOOR HET OOSTERBOS
Met een spannende lichtjeswandeling brengt Staatsbosbeheer in deze donkere wintertijd
letterlijk een beetje licht in de duisternis. De route door een deel van het Oosterbos is met
lichtjes uitgezet en bevat bovendien een aantal verrassende elementen. Aan het begin van
de wandeling wordt een verhaal verteld over ‘de witte wieven’ in het bos en hoor je over het
spel dat er langs het pad wordt gespeeld. Na de mooie wandeling kun je genieten van een
kop warme chocolademelk en meedoen met het bakken van een broodje.
TIP: kleed je op het weer en trek goede schoenen aan.






Plaats: De Koppelsluis langs het kanaal aan de Mr. Ovingstraat 87, 7891 TG
Klazienaveen (Oosterbos)
Datum: vrijdag 25 november 2016
Prijs: € 2,50
Prijs kind t/m 12 jaar: €1,00
Aanvangstijd: 19:00 uur
Eindtijd: 21:00 uur
Aanmelden via: f.blaauw@staatsbosbeheer.nl

Belangrijke data
Maandag
Maandag

21 november
28 november

Donderdag
Woensdag
Maandag
Woensdag

24 november
30 november
5 december
7 december
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MR
Voorlichtingsavond VO
ouders groep 8
GMR
Bibliobus
Sinterklaas
Gastlessen Het Rode Kruis
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i.v.m. Serious request
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