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Kalender
7 en 9 november
7 november
9 november
10 november
11 november
15 november
17 november
22 november
22 november
23 november
1 december

Oudergesprekken
Controle hoofdluis
Start project “Klimaat”
Bezoek van groep 6, 7 en 8 aan Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde
Sint Maarten: Lampionnen optocht verzamelen om 18.15 uur in het
speellokaal en vertrek om 18.30 uur met De Woudklank.
Start van Schoolfruit
Knutselcircuit in verband met project
Inloop project 14.00 – 15.00 uur en van 19.30 – 20.00 uur
Zakelijke ouderavond: inloop om 20.00 uur, vergadering start om 20.15
uur.
Pietengymnastiek groep 1 t/m 8 in De Duker; 12.30-14.00 uur.
Sinterklaasfeest op school (informatie volgend Veldnieuws).

Nieuwe leerlingen
In groep 1 kunnen we binnenkort weer een stoel erbij zetten: Kees
Woudstra komt een aantal keren meedraaien totdat hij in december 4 jaar
wordtWiepkje Rodenhuis nieuwe leerling in groep 4 hebben we maandag
november mogen verwelkomen, we wensen beiden veel leer)plezier toe op onze school.
Fijn twee nieuwe klasgenoten erbij!

Deelname Schoolfruit
EU-Schoolfruit ondersteunt
scholen die leerlingen een
gezonde boost willen geven.
Onze school krijgt gratis
fruit en groente: 3 stuks per
leerling per week en dat
20 weken lang. Tijdens deze 20 weken schoolfruit verzorgen we EU-Schoolfruitlessen, digibordlessen en
Smaaklessen. Daarna kan onze school eventueel verder gaan met een zelfstandig schoolfruitbeleid.
Op dinsdag 14 november 2017 zal de eerste levering van schoolfruit plaats gaan vinden.

Op woensdag, donderdag en vrijdag zorgt de school de komende 20 weken voor een
gezonde gevarieerde pauzehap en hoeven de kinderen niks voor de pauze van 10.15
uur van huis mee te nemen.
Veldnieuws nr. 4 – schooljaar 2017-2018

1

Verlof aanvragen
Regelmatig krijg ik (Matty) verzoeken binnen om extra verlof te verlenen. Extra verlof kan alleen maar
worden verleend nadat er een formulier is ingevuld en de verlofaanvraag binnen het wettelijk kader
(huwelijk, uitvaart en jubilea) past en er door mij (de directeur) toestemming is verleend. Voor
verlenging van een vakantie kan geen verlof worden verleend.
In uitzonderlijke gevallen wordt er toestemming verleend om buiten de reguliere vakanties, maximaal
tien dagen vakantieverlof te verlenen. Het formulier is verkrijgbaar bij de groepsleerkracht of de
directeur. Dit schriftelijk verzoek moet minimaal tien weken voor de vakantie ingediend zijn bij de
directeur van school.
Bij ziekte van uw kind graag voor kwart over acht telefonisch contact met school
opnemen, zodat we ons niet nodeloos ongerust maken over het niet op tijd aanwezig zijn
van de kinderen.
Plan een bezoek aan de tandarts, arts, specialist etc. het liefst indien mogelijk aan het begin of eind van
de schooldag. Op deze manier kan uw kind zo optimaal mogelijk de lessen volgen. Stel de
groepsleerkracht wel even op de hoogte middels een briefje of telefoontje.

Klimaat project
Op donderdag 9 november a.s. starten we met het klimaat
project. Elke groep start zelf dit project met een aantal
filmpjes die hier over meer informatie geven.
Groep 6,7,8 gaat zelf aan de slag aan de hand van
Mindmappen en gaat verder op datgene dat hieruit
tevoorschijn komt. In de andere groepen gaan we in de klas
aan de slag met het onderwerp, ieder op zijn/ haar manier.
We hebben een knutselmiddag voor de hele school op vrijdag 17 november. Het resultaat kunt u zien op
woensdag 22 november. Er is een inloop direct na school om 14.00 uur. Dit is geen centrale presentatie
maar u kunt met uw kind in school de resultaten van de knutselmiddag bekijken. Dit kan ook in de avond
voor de bijeenkomst van de zakelijke OV zonder kinderen. Of donderdag- en vrijdagmorgen op school.
We heten u van harte welkom.

Hulp bij project
Wie helpt? Oproep aan ouders voor vrijdagmiddag 17 november. Vanaf 12.00 uur zoeken we 3 ouders
die willen klaarzetten van en begeleiden bij het knutselcircuit behorende bij het schoolproject “klimaat”.
Opgeven kan bij juf Titia (titia@obsdevelden.nl).

Project verkeer: opvallen in het donker.
Vrijdag voor de herfstvakantie hebben we gezamenlijk gewerkt over
hoe je opvalt in het verkeer vooral nu we weer de donkere periode
ingaan. Belangrijk is dat er een goede fietsverlichting op je fiets
aanwezig is. Fijn dat veel kinderen de fiets meehadden voor de
fietskeuring in De Binnenhof! Daarnaast hebben we nog een
gezelschapsspel gespeeld met verkeersvragen en een Power Point
gezien over hoe je moet opvallen in het verkeer. We kunnen
terugzien op een geslaagde ochtend! Foto’s staan weer op de
website.
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Pietengymnastiek
Op donderdagmiddag 23 november a.s. vindt onze jaarlijkse
Pietengymnastiek in sporthal De Duker plaats. Als de kinderen het fijn
vinden mogen ze in hun pietenpak gymmen, maar gymkleding is ook goed.
Gymschoenen zijn wel verplicht natuurlijk, geldt dit ook voor de hulpouders.
Alle kinderen gaan met de bus of met de leerkrachten/ hulpouders in de
auto er naar toe.
We zijn nog op zoek naar ouders (hulppieten) die ons die middag kunnen
helpen. U kunt zich opgeven bij juf Aleida; aleida@obsdevelden.nl. I.v.m. het klaarmaken van het
schema uiterlijk vrijdag 10 november a.s. In het volgende Veldnieuws krijgt u overige informatie.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
We werken momenteel over de herfst (o.a. het weer) en over Sint Maarten.
N.a.v. het boek Bang mannetje hebben we allemaal een toverboom getekend,
u komt ze maar eens bekijken. Ook zijn we gestart met het maken van de
lampionnen. De kinderen konden kiezen uit zes voorbeelden. We hebben nu
twee keer met alle groepen aan de lampionnen gewerkt! Vrijdag a.s. gaan ze
mee naar huis. En dan zaterdag eerst achter het muziekkorps en dan het dorp
in!
Vanaf donderdag 16 november gaan we werken over Sinterklaas. Zo zullen we op school, waar mogelijk,
ook kijken naar het Sinterklaasjournaal.

Excursie naar De Rietnymf in Munnekeburen.
Woensdagmorgen 4 november jl., zijn we naar De Rietnymf in Munnekeburen geweest. We vertrokken
met twee grote bussen van firma Woudstra en de auto van Carolien richting dit natuurcentrum. Daar
aangekomen kregen we eerst een filmpje te zien over de otteropvang. Helaas konden we niet de otters
zelf zien omdat ze helemaal afgeschermd worden
voor mensen. De otters moeten zo wild mogelijk
blijven om later weer in de natuur terug gezet
kunnen worden. Daarna werden we in groepjes
gedeeld en konden we vijf verschillende opdrachten
doen. We gingen kriebelbeestjes zoeken in oud hout
en vonden grote duizendpoten, naaktslakken,
pissebedden en regenwormen.
Ook ontdekten we de pootafdrukken van een ree,
een eend, haas en hond. We bouwden een turftoren
en legden een otterpuzzel. We kropen door een
tunnel en zagen verschillende dieren die bij ons
leven.
De fuut, de vlinder en de ringslang. Aan het eind deden we nog een otterdans o.l.v. een dansjuf van de
Veerkieker die woensdag 9 november ook op school komt om dit nog een keer met ons te oefenen.
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Het was een hele leuke morgen. Bedankt voor de ouders
die mee gingen als hulp en fijn dat we twee grote bussen
hadden om er heen te rijden. Top firma Woudstra bedankt.
De foto’s van deze ochtend kunt u vinden op de website.

Groep 6,7 en 8.
Schoolkamp
Op woensdag 30 mei 2018 gaan groep 6,7 en 8 op schoolkamp. Het schoolkamp is van 30 mei t/m 1 juni.
Dit jaar hebben we een 22 persoonsbungalow geboekt bij Landal Veluwemeer. De bungalow staat op
een mooi park, met o.a. een zwembad en een groot speelkasteel. In de buurt is een groot bos waar we
ook nog leuke activiteiten kunnen doen. De kinderen en de juffen zijn erg enthousiast.
Later in het schooljaar ontvangt u meer informatie over het schoolkamp.

Doe middag Terra College
Het Terra College houdt binnenkort weer doe dagen.
Onze school is uitgenodigd op donderdagmiddag 30 november 2017.
Groep 8 bezoekt onder begeleiding van juf Jolanda deze middag.
Op deze middag zal duurzaamheid centraal staan.
Deze middag is van 12.00 uur – 15.30 uur.
De leerlingen gaan middageten op het Terra College.
Wij zijn nog op zoek naar ouders die willen brengen en ophalen.
We vertrekken rond 11.30 uur bij school.
Opgeven kan bij juf Chantal of via de mail via chantal@obsdevelden.nl
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Nieuws schoolbibliotheek
Beste ouders en verzorgers
Graag zouden we deze boeken in de schoolbibliotheek hebben
voor onze kinderen. Wie spaart er met ons mee?????
(Deze actie loopt bij alle Total benzinepompen t/m 27 november 2017)

Bij tien liter tanken ontvangt u 1 sticker, graag de stickers inleveren bij de groepsleerkracht. 5 stickers is
voldoende voor een boek!
En heeft u nog kinderleesboeken, die niet meer worden gelezen, dan zouden deze ook heel erg
welkom zijn.
Kids Boekenplank bij Total!
Wil je genieten van de leukste verhalen? Stuur je ouders dan nu met (boeken)plankgas naar Total en spaar voor
de leukste jeugdboeken. Je verzamelt heel makkelijk en snel alle zes de GRATIS boeken bij elkaar. Spaar voor de
volgende titels: ‘Silvester en de bizarre verhuizing’, ‘Flip Fiasco - Oeps...’, ‘Niek de Groot Brokkenpiloot’, ‘Het
leven van een loser’, ‘Dagboek van een muts’, en ‘Julius Zebra - Rollebollen met de Romeinen’!

10 liter = 1 zegel! 50 liter = GRATIS boek
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