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Beste ouders/verzorgers,
We kunnen terugkijken op een heel geslaagd kerstfeest. Eerst hebben de kinderen zich flink
ingezet voor de actie Serious Request, waarvoor ze flink wat lege flessen hebben
ingezameld. De flessen en diverse donaties van mensen hebben een bedrag van €363,opgeleverd. Dit jaar wordt het geld door Serious Request en het Rode Kruis gebruikt om
kindersterfte door longontsteking tegen te gaan in ontwikkelingslanden. Onze kinderen
hebben er samen erg hun best voor gedaan om dit bedrag voor de actie bij elkaar te krijgen!
Ik vind dat een mooie kerstgedachte.
Woensdagavond hebben we samen kerst gevierd op school. Daarvoor kwamen we allemaal
samen in het speellokaal om voor elkaar liedjes te zingen. We sloten de ‘optredens’ af door
het samen zingen van ons schoollied. Daarna mochten de kinderen genieten van een lekker
uitgebreid winterbuffet. Met een volle buik en een cadeautje gingen de kinderen weer naar
huis. Ik wil langs deze weg alle ouders/verzorgers heel hartelijk bedanken voor hun inzet en
hulp bij de decoratie van de school, de
organisatie van het kerstfeest, het bereiden van
de heerlijke gerechtjes en natuurlijk de toetjes. Ik
heb er van genoten!
Namens de collega’s van Op ’t Veld wens ik
iedereen alvast hele gezellige feestdagen en een
heel goed nieuwjaar! We zien elkaar op maandag
9 januari hopelijk in goede gezondheid weer terug
op school!
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

Gratis naar het Atlastheater
In De Zuidenvelder stond onlangs een bericht over gratis kaarten voor het Atlas theater. De
gemeente Emmen biedt samen met de Provincie Drenthe en het Atlas theater alle
basisschoolleerlingen een gratis kaartje aan voor een leuke voorstelling. Per groep zijn er
een paar voorstellingen op verschillende data gepland,
ook in de kerstvakantie. Er is een verdeling gemaakt van
de scholen over de voorstellingen. Voor Op ’t Veld
betekent dit, dat onze kinderen kaartjes krijgen voor een
voorstelling na de kerstvakantie. De kaartjes worden op
school bezorgd en wij geven ze aan de kinderen mee.
De data van voorstellingen na de kerstvakantie, zoals
deze in De Zuidenvelder vermeld staan, zijn:
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Groep 1 en 2
Groep 3 en 4

De Kabouter
De kleren van de keizer

Groep 5 en 6

Snorro
De Illusionist
Razend
Elements of freestyle

Groep 7 en 8

12 februari
22 en 23
februari
26 januari
2 april
21 maart
29 maart

Wij houden u op de hoogte.
SchouderCom poll
We zijn blij dat nu (bijna) alle ouders/verzorgers zich aan hebben gemeld bij
SchouderCom. Voor ons werkt het goed en snel. Maar we zijn ook benieuwd
naar uw mening. Daarom hebben we in SchouderCom een poll klaarstaan
voor u. Wilt u deze beantwoorden? Alvast bedankt!

Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk is terug bij uw kind op school. Loopt u ergens tegen aan?
Of uw kind(eren)? Dan kan het schoolmaatschappelijk werk u vast helpen!
Kom gerust met vragen of dillema’s over opvoeden en opgroeien bij ons. Ook als het thuis
niet lekker loopt kunnen wij u advies geven of doorverwijzen naar instanties die dat wel
kunnen.
Gemiddeld 1x per maand houden wij een inloop spreekuur op school. Dit zal op een
maandagochtend zijn van 9 uur tot 10 uur. Voor dit schooljaar zijn de onderstaande data
hiervoor gepland:
Maandag 16 januari
Maandag 13 februari
Maandag 20 maart
Maandag 10 april
Maandag 15 mei
Maandag 19 juni
Maandag 17 juli
Mocht uw kind ook graag eens langskomen dan kan dat, maar ouders dienen hier vooraf
toestemming voor te geven. U kunt hiervoor een toestemmingsformulier aanvragen bij de
intern begeleider of de locatieleider.
Wij zien u graag!
Met vriendelijke groet,
Lavina Lourens en Judith van der Meulen
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Belangrijke data
Maandag

26 december

Dinsdag

10 januari

Woensdag

11 januari
11 januari

Maandag

16 januari

Maandag
Maandag

16 januari
16 januari

Dinsdag
Donderdag

17 januari
19 januari

Jinky’s Mikmak
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Kerstvakantie t/m 8 januari
2017
Voorstelling van Jinky’s
Mikmak poppentheater voor
groep 3 en 4
Bibliobus
Voorstelling van Jinky’s
Mikmak poppentheater voor
groep 1 en 2
Spreekuur school
maatschappelijk werk om 9
uur
MR
Schrijver Pieter Koolwijk op
school
OR
GMR

Pieter Koolwijk
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