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Beste ouders/verzorgers,
In de personeelskamer hadden we het
maandagochtend over het feit dat we een
groeiend aantal ‘likers’ op Facebook
krijgen. Daar zijn we natuurlijk heel blij
mee. Het betekent echter wel dat er de
laatste tijd minder Veldkeitjes uit zijn
gekomen. Voor ouders die geen Facebook
hebben is dat natuurlijk jammer, vandaar
dat we nu een nieuwe, flinke ‘Veldkei’
hebben met een samenvatting van allerlei
activiteiten die er de afgelopen weken zijn
geweest op school.
In deze editie dus veel foto’s maar ook het
laatste nieuws over de Koningsspelen.
Veel leesplezier!

uit tot nadenken, creativiteit,
programmeren, abstract leren denken,
kritisch zijn, samenwerken etc.

Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes
De afgelopen periode ……….
….. hebben we de Bag2school actie
gehad waarmee we maar liefst 871 kilo
kleding hebben opgehaald, wat goed is
voor € 261,30!

….. heeft vierdejaars Pabo-student
meester Joey een praktijkonderzoek
gedaan naar het leren programmeren
met kleine robotjes (Ozobots). Dat was
een groot succes. Het daagde de kinderen
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….. Is groep 5/6 naar het
Hunebedcentrum in Borger geweest.

….. zijn er drie ‘veurlezers’ geweest van
Huus van de taol, omdat het meertmaondstreektaalmaond was. Er is in alle groepen
voorgelezen.

…..zijn we gestart met techniek in groep
1,2 en 3.

…..hebben de kinderen van groep 5,6 en
7 de kinderuniversiteit op Stenden
Hogeschool bezocht, waar een professor
een lezing gaf over de kosmos en de
planeten en waar de kinderen een
dashboard met ledlampjes hebben
gemaakt.
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….. is de schoolfotograaf geweest.

….. is groep 8 naar het Atlastheater
geweest om een voorstelling te zien
rondom de week van het geld.

….. heeft juf Caro een hele leuke
(buiten)tekenles over Keith Haring
gegeven aan groep 3/4.

..... zijn we begonnen met een nieuwe
actie; de droge worstenactie. Samen met
de opbrengst van Bag2school willen we
het geld besteden aan leuke activiteiten
voor onze keuzemiddagen/
talentmiddagen. We breiden onze
technieklessen uit met creatieve en
sportieve activiteiten.

….. vond de Grote Rekendag plaats.
….. heeft groep 1/2 bezoek gehad van ‘juf
Julia’ om een boekenproject af te sluiten,
samen met (groot)ouders.
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….. heeft groep 7/8 Kamp Westerbork
bezocht.

…. hebben de kinderen in groep 3/4
geleerd wat een rolmops is en hoe deze
smaakt.

….. heeft groep 3/4 de voorstelling
“Papierazzi” gezien.

….. hebben de kinderen van groep 5/6 het
Leesvirus project afgesloten in de
bibliotheek.

…..heeft ons voetbalteam getraind voor
het Paasvoetbaltoernooi.

….. zijn de kinderen van groep 7 allemaal
geslaagd voor het praktisch en het
theoretisch verkeersexamen.
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We leren de kinderen omgaan met
uitgestelde aandacht.:

….. is er tot slot ook nog een geplande
brandoefening geweest.

En is er ruimte voor creativiteit.
En verder brengen we op Op ‘t Veld
kinderen op een hoger niveau. 
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Koningsspelen
Via SchouderCom heeft u al een brief
gehad over de Koningsspelen. Hierbij
nogmaals het programma, met enkele
aanvullende, belangrijke mededelingen.

De kinderen komen ’s morgens op school
waar we op het plein de Koningsspelen
openen met een dans. Daarna is er voor
de kinderen een ontbijtje in de klas.
Na het ontbijt vertrekken we richting het
stadion van FC Emmen; groep 3 t/m 6 in
taxibusjes en groep 7 t/m 8 op de fiets.
Meeste Levon organiseert daar een
voetbaltoernooi voor groep 3,4,5 en groep
6,7,8. Maar omdat lang niet iedere leerling
op voetbal zit, doen wij het dringende
verzoek om géén voetbalschoenen met
noppen aan te trekken! De kinderen
dragen gewone buitensportschoenen.

(De kleuters vieren de Koningsspelen op
donderdagmiddag met een aantal leuke
spelletjes.)
Na het toernooi vertrekken we richting de
sporthal waar de kinderen in een circuit
langs vier onderdelen gaan. Er is een
stormbaan, een reuzen sjoelbak, een
mega Twisterspel en een spijkerbroek
hangstok.
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De kinderen van groep 3 kunnen om 12
uur worden opgehaald bij de sporthal.
De rest van de kinderen gaat tegen 2 uur
weer terug naar school. In de klassen
sluiten we de Koningsspelen af.
De kinderen hoeven alleen maar een
lunchpakketje mee te nemen. Wij
verzorgen de rest van de consumpties.
Voor in de sporthal mogen de kinderen
alleen binnen sportschoenen dragen.
Op blote voeten meedoen mag natuurlijk
ook.
Verder is het handig dat de kinderen
gemakkelijk zittende kleren aanhebben.
Het zou leuk zijn als de kinderen oranje,
rode, witte en/of blauwe accenten in hun
kleding hebben.
Het thema van dit jaar is “Feest” en we
hopen dat we met dit programma een hele
feestelijke dag hebben georganiseerd voor
de kinderen!
De organisatie van de Koningsspelen was
zonder hulp van ouders/verzorgers niet
mogelijk geweest. Daarom willen we alle
ouders die zich hebben opgegeven alvast
heel hartelijk bedanken! Deze ouders
hebben via SchouderCom een draaiboek
van de dag ontvangen.
U bent van harte uitgenodigd om te komen
kijken bij het voetbaltoernooi en in de
sporthal.

 0591-629364

www.obs-optveld.nl

Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode zijn er vier
‘proefdraaiers’ (kinderen die nog geen vier
jaar zijn) in groep 1 bij gekomen: Thijs
Wolters, Luca Maatje, Bas Boekholt en
Riona Cimili. We vinden het leuk dat
deze kinderen op Op ’t Veld zijn gekomen
en heten ze dan ook heel hartelijk welkom!

Parkeren
In Veldkeitje 8 hebben we het verzoek
gedaan om niet meer met de auto voor de
school, op de straat, te parkeren en om
alleen gebruik te maken van de
parkeerplaatsen. We zijn daarbij vergeten
aandacht te vragen voor wachtende
ouders bij het hek. Wilt u, als u uw kind
komt halen, op het plein wachten? En
niet op de straat of op het fietspad? Zo
worden andere verkeersgebruikers niet
gehinderd en geven we de kinderen ook
het goede voorbeeld.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Belangrijke data
Vrijdag

14 april

Maandag
Dinsdag

17 april
18 april

Dinsdag

18 april

Dinsdag

18 april

Woensdag

19 april

Donderdag

20 april

Donderdagmiddag
Vrijdag

20 april

Maandag
Maandag

24 april
1 mei

21 april

Paasvoetbaltoernooi
Tweede Paasdag
Inleverdatum
droge worsten
actie
Entreetoets Cito
gr. 7
Eindtoets Cito gr.
8
Gesprekken over
tussenrapport
Entreetoets Cito
gr. 7
Eindtoets Cito gr.
8
Entreetoets Cito
gr. 7
Eindtoets Cito gr.
8
Koningsspelen
groep 1 en 2
Koningsspelen
groep 3 t/m 8
Vakantie
Weer naar school

We wensen iedereen vrolijke
Paasdagen!
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