Jaargang 22, nummer 8

6 Maart 2017

Beste ouders/verzorgers,
Volgende week starten we weer met de
actie Bag2school. We gaan dan in het
dorp flyers uitdelen en lege kledingzakken.
Het is de bedoeling dat we heel veel
kleding gaan inzamelen, want voor elke
kilo kleding krijgt de school €0,30. De
opbrengst van deze actie willen we graag
besteden aan de uitbreiding van onze
techniekmiddagen, met creatieve en
muzikale activiteiten. Het gaat om de
inzameling van de volgende spullen:
 Goede en nette tweedehands
kleding
 Lakens
 Dekens (geen dekbedden en
kussens)
 Gordijnen
 Knuffelbeesten
 Schoenen (alleen complete paren)
 Riemen
 Handtassen
Gevulde zakken mogen op school
ingeleverd worden. Op 30 maart komt de
Bag2school bus op school om alle
verzamelde kleding op te halen. Helpt u
mee?
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

Dringende oproepen
Via SchouderCom hebben we vorige week
al een oproep gedaan voor nieuwe
overblijfouders. Eerder hadden we al
oproepen gedaan voor uitbreiding van de
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Luizenbrigade en een verkeersouder. We
hebben tot nu toe (op één ouder na) nog
geen aanmeldingen
ontvangen. Dat vinden
we erg jammer. Zonder
uw hulp kunnen wellicht
enkele activiteiten niet
(meer) doorgaan in de toekomst.
We willen graag een luizenvrije school
blijven. En als er geen
verkeersouder(s)
is/komen, komen wij
ook niet in aanmerking
voor het Drents
Verkeersveiligheids
Label. Terwijl we dat
wel heel graag willen.
In de oproep voor
nieuwe overblijfouders
stond vermeld dat de
voorkeur uitgaat naar
een maandag of een
vrijdag, maar in overleg is een andere dag
uiteraard ook mogelijk. En als u
bijvoorbeeld één keer in de twee weken
mee wilt draaien met de overblijf, kan dat
ook. Grootouders die onze overblijfgroep
willen versterken zijn
ook welkom! Hoe meer
vrijwilligers wij hebben,
hoe flexibeler en
‘passender’ het rooster
gemaakt kan worden.
Kunnen we op u
rekenen? Voor vragen
en/of opgaven kunt u bij ons terecht. Een
mail sturen naar locatieleider@obsoptveld.nl kan natuurlijk ook.

 0591-629364
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Parkeren
We zien het de laatste tijd steeds vaker
gebeuren dat mensen met hun auto tot
vlak voor het hek parkeren om hun
kind(eren) naar school te brengen. Wij
verzoeken u om dat niet meer te doen, in
verband met de verkeersveiligheid rondom
school en de overlast voor buurtbewoners.
Het hek bij de hoofdingang moet vrij
blijven voor kinderen en ouders die op de
fiets en lopend naar school komen.
Bovendien is het voor overige
weggebruikers vervelend dat er soms
auto’s midden op straat staan. Er gaan
immers ook ouders en kinderen van de
Sint Gerardus voor onze school langs.
Ook wordt er regelmatig gebruik gemaakt
van de parkeerplaats direct links van het
hek. Daar staat NP op. Wilt u deze plek
vrijhouden? Parkeren kan uiteraard
gewoon in de daarvoor bestemde vakken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Boekenpot
Al jaren hebben we op Op ’t Veld de
afspraak dat we jarige kinderen stimuleren
het schoolteam in plaats van een traktatie
een donatie te geven. Deze donaties
stoppen wij in onze boekenpot. Aan het
eind van ieder schooljaar verdelen we de
inhoud van deze pot
over de groepen om
hiervoor mooie
boeken voor de
klassen te kopen. De
laatste tijd krijgen we
best vaak een
traktatie. Hoewel dat
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natuurlijk lekker is, hebben we liever dat u
het geld voor de traktatie besteedt aan
een donatie.
Op dit moment zit er al ruim €80,- in de
pot.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
SchouderCom enquête
Enige tijd geleden hebben wij u d.m.v. een
kleine enquête gevraagd naar uw
ervaringen met SchouderCom tot nu toe.
37% van de ouders heeft gereageerd.
Op de vraag wat u, in algemene zin, van
SchouderCom vindt, zijn o.a. de volgende
opmerkingen gemaakt: perfect, handig,
goed, positief, goede app voor een snelle
communicatie, ideaal, duidelijk, simpel en
handig voor huiswerk en het Veldkeitje.
Slechts één persoon antwoordde
SchouderCom onhandig en verwarrend te
vinden. Wij hopen dat dit door vaker
gebruik gemakkelijk en overzichtelijker
wordt. Uiteraard helpen wij u graag.
De functies waarover u het meest
tevreden bent zijn snelheid,
afwezigheidsmelding, snelle
berichtwisseling, snel contact,
communicatie, informatie, tevreden over
het hele SchouderCom en de emailfunctie.
U geeft aan op dit moment niks te missen,
behalve het gebruik van de
kalender/agenda in SchouderCom
(belangrijke gebeurtenissen en
activiteiten). Hiermee zijn wij inmiddels wel
gestart.
Er is nog één slotopmerking gegeven door
een ouder die aangeeft dat SchouderCom
heel gemakkelijk is. Deze ouder geeft aan
dat hij/zij sneller op SchouderCom kijkt
dan op de e-mail, waar het veldkeitje
voorheen op
binnen
kwam.
Wij willen u
heel hartelijk
bedanken
voor het
invullen van
de enquête.

 0591-629364

www.obs-optveld.nl

Belangrijke data
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

7 maart
8 maart
9 maart

Donderdag
Maandag

9 maart
13
maart
13
maart
16
maart

Maandag
Donderdag

Woensdag
Donderdag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Donderdag

22
maart
23
maart
27
maart
29
maart
29
maart
30
maart

OR
Bibliobus
Groep 5/6 naar
Hunebedcentrum
GMR
MR (ipv 6 maart)
Start Bag2school
Groep 5/6 en 7
naar Stenden
(kinderuniversiteit)
Schoolfotograaf
Grote rekendag
Groep 8 naar
Atlastheater
Groep 7/8 naar
Kamp Westerbork
Laatste dag
bag2school
Bag2school bus
op school
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