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Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar 2016-2017 zit er al weer
bijna op. Het is voorbij gevlogen! We
hebben een mooi jaar achter de rug op Op
’t Veld. Als ik terug kijk naar wat we
allemaal hebben gedaan, is dat best veel.
We zijn gestart met een eigen
Facebookpagina en met SchouderCom.
De kinderen hebben naast het gewone
lesprogramma het afgelopen jaar mogen
genieten van een heleboel leuke
activiteiten en enkele uitstapjes. Naast de
‘gebruikelijke’ activiteiten zijn er ook
enkele uitschieters geweest zoals
bijvoorbeeld het uithollen van pompoenen
met de hele school, de actie voor Serious
Request en Bag2school, de droge
worstenactie, het experimenteren met een
talent-/keuzemiddag met hulp van ouders,
het starten met een nieuwe
leerlingenraad, het project ‘jong
ondernemen’ in groep 5/6 en 7/8 met een
geweldige afsluiting, de film première van
groep 8 tijdens de bonte avond, de
fantastische schoolreis in 25 Graden
Noord (een voor ons nieuwe locatie), de
kijkochtend voor opa’s en oma’s , schrijver
Pieter Koolwijk in school en noem maar
op. En dan vandaag het afscheid van elf
geweldig leuke kinderen, de kinderen van
groep 8. Daphne, Mike, Mark, Kevin,
Dyon, Allan, Thomas, Jarno, Jessica,
Alec en Tessa hebben het boek van de
basisschool dichtgeklapt en beginnen na
de zomervakantie aan een nieuw
hoofdstuk. Ik wil deze kinderen bedanken
voor het leuke schooljaar en wens ze heel
veel plezier en succes op hun nieuwe
school!

wens ik iedereen een hele fijne en zonnige
zomervakantie. We zien elkaar op
maandag 4 september weer.
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

Ouder- en leerlingenquête
Aan het begin van de vakantie verwachten
wij de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek. Ouders/verzorgers hebben de
enquête in mogen vullen, evenals de
leerlingen uit groep 6, 7 en 8. De
conclusies van de enquêtes maken we na
de vakantie bekend. Wij zijn benieuwd!

Vanaf morgenmiddag gaan we vakantie
vieren. Namens het team van Op ’t Veld
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Nieuwe leerkracht in groep 7/8
In de brief die eind juni via SchouderCom
is gestuurd over de groepsindeling voor
volgend jaar, heeft u kunnen lezen dat juf
Marieke Lange er, in verband met de Wet
Werk en Zekerheid, ‘uit’ moet tot de
herfstvakantie. Na de herfstvakantie komt
Marieke weer. Gelukkig hebben we een
invaller voor Marieke gevonden; juf Marga
Koop. Ze heeft vanmorgen al kennis
gemaakt met de kinderen en met de
collega’s. Na de vakantie zal Marga zich
aan u voorstellen.

Belangrijke data
Maandag

4 sept.

Woensdag
Maandag
Vrijdag
Maandag

6 sept.
11 sept.
15 sept.
18 sept.

Weer naar
school!
Bibliobus
Luizenbrigade
Zomerfeest
Informatie avond
gr. 1 t/m 8

Voortgezet onderwijs
De kinderen van groep 8 gaan naar de
volgende scholen voor voortgezet
onderwijs:
Esdal Boermarkeweg - Mavo/Havo
Esdal Klazienaveen - KB
Carmel college - sportklas VWO
Carmel college - tweetalig
onderwijs VWO
Carmel college – KB/Mavo
Hondsrug college – Havo
AOC Terra – KB
Ubbo Emmius – VWO

2
2
2
1
1
1
1
1

Kalender
De kalender voor komend schooljaar
verschijnt niet meer in een papieren
versie, maar komt in SchouderCom te
staan. Dat zal waarschijnlijk in de eerste
week van de vakantie gebeuren.
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