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Donderdag 24 juni 2021   

 

Beste ouders/verzorgers, 

We zitten nog steeds in een bijzondere tijd. 
Een tijd waarin gelukkig steeds meer mogelijk 
is. Op school gebeuren veel mooie dingen, 
waarvan veel is te volgen op de blog van de 
groepen, maar sommige ontwikkelingen ook 
niet. In  het verleden gebeurde dit via een 
nieuwsbrief met de naam 'Veldkeitje' Vanuit 
verschillende ouders hebben we begrepen dat 
het leuk zou zijn als er af en toe een 
schriftelijke nieuwsbrief zou komen. Deze zal 
een aantal keren per jaar uitkomen in deze 
vorm, met daarin het schoolnieuws van de 
afgelopen tijd en de activiteiten die er nog 
aankomen. 
 

Meester Fulco 

 
Zoals u op Schoudercom heeft kunnen lezen 
gaat meester Fulco gaat na dik 20 jaar op Op 't 
Veld te hebben gewerkt, een nieuwe 
uitdaging aan op de Viersprong in 
Klazienaveen. Wij vinden dit als school 
natuurlijk heel jammer, maar ook goed dat hij 
deze nieuwe uitdaging aangaat. Wij willen 
Fulco ook via deze nieuwsbrief veel succes 
wensen op de Viersprong. 
 

Verkeersexamen 

Alle leerlingen van groep 7/8 zijn geslaagd 
voor het theoretisch en praktisch 
verkeersexamen op de fiets! Een knappe 
prestatie waar we allen trots op zijn! 

 

          Centrale eindtoets groep 8  

De leerlingen van groep 8 hebben in april de 
centrale eindtoets afgenomen. Dit hebben 
alle leerlingen, ondanks dit bijzondere jaar, 
geweldig gedaan. We zijn als team/school 
supertrots op de prestaties van de leerlingen! 
 
 

Bag2school actie 

 
Met de kledinginzamelingsactie van 
Bag2School is er in totaal €122,10 opgehaald. 
Dit is een mooi bedrag, wat we weer in 
kunnen zetten voor de leerlingen. 
 

Alternatieve schoolreizen 

 
De alternatieve schoolreizen staan gepland 
voor woensdag 30 juni. De leerkrachten 
hebben voor elke groep een mooie dag 
georganiseerd en we hopen natuurlijk op 
mooi weer. 

 

Nieuwe rekenmethode 

 
Volgend schooljaar starten we met een 
nieuwe rekenmethode. Er zijn de afgelopen 
periode meerdere methodes getest in de 
groepen. De laatste pilot is nu bezig, daarna 
zal een definitieve keuze worden gemaakt. 
 
 

Belangrijke data 

Woensdag  30 juni ‘Schoolreis’ 

Ma t/m vr 5 t/m 9 
juli 

Feestweek 
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Donderdag  8 juli Afscheid groep 
8 

Vrijdag 9 juli Groep 1 t/m 7 
12:00 uur vrij 

   

   

 
 
 
 
 


