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Beste ouders/verzorgers,
Vanmorgen kwam Rode Kruis- vrijwilligster Truus Leurink (docent op PRO Emmen) op
school om les te geven over het werk van het Rode Kruis en de actie Serious Request van
3 FM. Ook dit jaar steunt Op ’t Veld deze actie, omdat wij het belangrijk vinden om ons in
zetten voor een betere gezondheid voor kinderen in arme landen. Dit jaar gaat de opbrengst
van de actie naar onderzoek en hulp bij de sterfte van jonge kinderen aan longontsteking.
Truus vertelde eerst over het werk van het Rode Kruis in de wereld en leerde de kinderen
toen een lied, dat speciaal voor de actie is gemaakt. We hebben als team besloten deze
gastles niet in groep 1 en 2 aan te bieden, gezien de heftigheid van het onderwerp. In de
andere groepen is de les goed ontvangen. De kinderen luisterden vol aandacht en stelden
ook vragen.
Het lied (“ Laat ze daar niet stikken”) kunt u vinden op www.zangexpress.nl.
We gaan binnenkort starten met het inzamelen van lege flessen. Hopelijk doen er veel
mensen mee door lege flessen te doneren zodat we een flink bedrag aan statiegeld kunnen
ophalen. U mag natuurlijk nu al wel beginnen met het sparen! Het bedrag wordt voor de
kerstvakantie door groep 7/8 naar het Glazen Huis in Emmen gebracht. Binnenkort komt er
meer informatie over de actie. Kunnen we op uw hulp rekenen?

Doet u mee?
Ongeveer de helft van alle ouders heeft zich
inmiddels aangemeld bij SchouderCom. De reacties
zijn positief. Er is via de App al een aantal meldingen
van ouders gedaan (bijvoorbeeld ziekmelding of de
melding dat een kind later komt). Omdat wij
langzaamaan overgaan op het digitaal versturen van
brieven en uitnodigingen, doen wij toch een dringend
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beroep op u, om zich aan te melden bij SchouderCom als u dat nog niet heeft gedaan.
Wist u dat u via SchouderCom ook direct een link kunt aanklikken naar de website van
school en naar onze Facebookpagina? En dat de Veldkeitjes ook in SchouderCom staan?
Zo hoeft u niets te missen! Voor vragen over SchouderCom kunt u uiteraard altijd bij ons
terecht. Hopelijk meldt u zich op korte termijn ook aan!
Sinterklaas
Het bezoek van Sinterklaas met twee van zijn Pieten was weer zeer geslaagd. Helaas liet
Sinterklaas ons best een poos wachten voordat hij er was, maar dat werd daarna
ruimschoots goed gemaakt! Na een bezoek van de Sint aan alle groepen mochten de
kinderen ’s middags uit verschillende activiteiten kiezen. De kinderen van groep 1 en 2
waren na het bezoek van Sinterklaas vrij. De foto’s die gemaakt zijn komen op korte termijn
op de website van school. Op Facebook hebben we dit al gemeld.
We hopen dat alle kinderen blij zijn met hun cadeautje(s). De surprises en de gedichten die
door de kinderen van groep 5 t/m 8 zijn gemaakt zagen er fantastisch uit!
Het was een leuke en feestelijke dag.

Vanuit de Brede School
Zaterdagavond 10 december van 20 uur tot 22 uur voor groep 7 en 8:

Belangrijke data
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
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14 december
21 december
23 december
26 december
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Bibliobus
Kerstfeest
Kinderen om 12 uur vrij!
Kerstvakantie t/m 8 januari
2017
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