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Beste ouders/verzorgers,
Het is alweer een hele tijd geleden dat er
een Veldkeitje verscheen. Er is nu echter
zoveel informatie in één keer te vertellen,
dat een Veldkeitje zo gevuld is. In dit
nummer staat o.a. informatie over de
kijkavond van aanstaande dinsdag en
over de formatie van volgend schooljaar.
Nieuwe leerlingen
Er zijn de afgelopen maanden weer
nieuwe leerlingen op Op ’t Veld gekomen.
In groep 1 is Yardi ten Berge nieuw, maar
helaas gaat zij na de meivakantie
verhuizen naar Assen (samen met haar
broer Liam uit groep 2). Veel plezier op
jullie nieuwe school Yardi en Liam!
Fiona Schiphauwer zit inmiddels alweer
een poosje in groep 6, Tjarlie de Groot in
groep 2 en Annabell de Groot in groep 4.
We hopen dat jullie het naar je zin hebben
op school!

ouderhulp is geregeld en de kinderen zijn
ingedeeld bij een activiteit naar keuze.
Toch willen we nog graag de volgende
zaken benadrukken:
 De kinderen hoeven alleen voor de
pauze van tien uur iets te eten en te
drinken meenemen, voor de lunch
wordt gezorgd.
 De kinderen van groep 7/8, die naar
de Soccer Temple gaan, worden
vrijdagochtend al tegen 8 uur op
school verwacht, met de fiets!
 In de Soccer Temple mogen kinderen
voetbalschoenen dragen, maar ook
gewone sportschoenen. En
scheenbeschermers mogen mee,
maar dat hoeft niet.
 Komt u uw kind(eren) aanmoedigen?
We maken er een leuke dag van!
Ontbijten met de spelers van FC
Emmen
Denkt u eraan dat uw kind(eren) in groep
5 t/m 8 aanstaande dinsdag om 8 uur, op
de fiets, op school zijn? En u uiteraard zelf
ook, als u zich heeft opgegeven.

Koningsspelen groep 3 t/m 8
Via SchouderCom heeft u alle informatie
over de Koningsspelen gekregen. De
Kunstproject
In de klassen is de laatste tijd flink
geschilderd en getekend. De kinderen
maakten kennis met een aantal
kunstenaars en kropen ook in de huid van
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deze kunstenaars. Dat deden ze aan de
hand van het project “Kunstweken.”
Groep1/2 heeft zich verdiept in het werk
van Piet Mondriaan, groep 3/4 in het werk
van Andy Warhol, groep 5/6 werkte over
Vincent van Gogh en groep 7/8 over
Henri Matisse.

Daarnaast hebben we nog een project
ernaast gedaan, over het werk van
Friedensreich Hundertwasser. De
kinderen hebben in de stijl van
Hundertwasser prachtige werkstukken
gemaakt.

Al die mooie kunstwerken worden
tentoongesteld op dinsdag 24 april. We
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nodigen u samen met uw kind(eren) en
andere belangstellenden uit, om de
kunstwerken in de klassen te komen
bewonderen. Dat kan tussen 18.00 en
19.00 uur. Uw kind kan u dan zelf
vertellen en laten zien wat er is gemaakt.
Ook krijgt ieder kind dinsdag een eigen,
persoonlijke ‘museumfolder’ mee. Niet
alleen kunt u na het inloggen thuis het
kunstwerk van uw kind zien, maar hier ook
leuke aandenkens met de kinderkunst
erop bestellen! Uiteraard is dat geheel
vrijblijvend. Kinderen die hun
museumshop geopend hebben,
ontvangen gratis een replica van hun
kunstwerk, voorzien van hun naam,
gedrukt als wenskaart.
In de gang hangt een hele grote poster
met daarop de afbeeldingen van de
werkstukken die de kinderen hebben
gemaakt rondom de 4 kunstenaars van
het project Kunstweken. Komt u ook
kijken?

Formatie
We hadden al bekend gemaakt dat juf Alie
Luurs dit schooljaar voor het laatst is,
omdat ze met pensioen gaat. Inmiddels is
duidelijk dat juf Ilse Kruid (die momenteel
op OBS Angelslo werkt) in groep 3/4 komt
werken. Ilse werkt drie dagen. De andere
twee dagen werkt juf Yvonne Gerdes in de
groep.
Helaas moet juf Marieke Lange ons na de
zomervakantie verlaten. Dat komt, omdat
ze op dit moment nog geen vaste
aanstelling heeft. Ruimte in de formatie
moet eerst ingevuld worden door mensen
met een vaste aanstelling, die van andere
scholen komen en een plek zoeken. Juf
Marion Knegt (momenteel werkzaam als
leerkracht op OBS De Runde) komt voor
drie dagen naar Op ’t Veld, in groep 7/8.
Zowel Ilse Kruid als Marion Knegt komen
werken in de vaste formatie. Wie er naast
Marion in de groep komt werken is op dit
moment nog niet duidelijk. Marion en Ilse
komen natuurlijk voor de zomervakantie
nog kennis maken met de kinderen.
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Invaljuf Hilde Mones, die elke donderdag
werkt, kan helaas ook niet blijven. Daar is
na de vakantie geen ruimte in de formatie
meer voor.
Juf Ina Zwiers blijft groep 1/2 doen en
meester Fulco de Vegt blijft in groep 5/6.
We houden u op de hoogte!
Palen
U heeft ze vast al zien staan aan de
Barnar; twee felgekleurde potloden. Door
deze palen willen we onze school
zichtbaarder maken. Het is de bedoeling
dat op deze potloden het logo en de naam
van onze school komen. Echter, we gaan
het logo van school ‘updaten.’ Het
tandwiel vinden we niet echt meer van
toepassing op onze school. We gaan
binnenkort aan de slag met het ontwerpen
en bedenken van een logo dat beter bij
ons past. Wordt vervolgd.

Wandelvierdaagse
Denkt u aan de opgave en de betaling
voor de wandelvierdaagse?

overblijfgroep ontvangt u een vrijwillige
bijdrage van €5 per uur.

Belangrijke data
Dinsdag

24 april

Dinsdag

24 april

Woensdag

25 april

Maandag
Maandag

30 april
14 mei

Maandag

14 mei

Maandag
Dinsdag

14 mei
15 mei

Groep 5/6 en
7/8 gaan
ontbijten
met/bij FC
Emmen.
Kijkavond/inloo
pavond
kunstproject,
tussen 18.00
en 19.00 uur.
Tussenrapport
mee
Meivakantie
Weer naar
school
Start
wandelvierdaagse en
gesprekken
over het
tussen-rapport
MR
OR

Overblijfgroep
De overblijfgroep draait momenteel goed.
We zijn ontzettend blij dat de ouders die in
deze groep meedraaien dat voor de
kinderen (en de leerkrachten) doen. De
bezetting is echter nog wel wat krap. We
kunnen nog steeds mensen voor de
overblijf gebruiken. Lijkt het u leuk en wilt
u iets doen voor school? Geef u dan op.
Voor het meedraaien met de
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