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Kalender
22 november
22 november

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.
Voorlichting voortgezet onderwijs in het Buurthus in Noordwolde
Sinterklaasfeest op school
Teamcursus Fides vanaf 14.30 uur
Eventuele landelijke stakingsdag: nog niet bekend wat het team gaat
doen. Zodra we meer weten hoort u van ons.

23 november
28 november
1 december
7 december
12 december

Nieuwe leerlingen
In groep 7 en groep 6 hebben de twee zussen Luna en Shanti v.d. Velden
hun draai reeds gevonden. We wensen beiden veel (leer) plezier toe op
onze school. Fijn twee nieuwe klasgenoten erbij!

Deelname Schoolfruit
Het EU-Schoolfruit is nu officieel van start!
Heeft onze school ook gesmuld van de eerste levering? Ja……!
Minister Carola Schouten heeft maandag 13 november het startsein gegeven voor het EU-schoolfruit- en
groenteprogramma 2017-2018. Ze leverde de eerste doos schoolfruit persoonlijk af op basisschool De Springbok
in Den Haag.
Het is belangrijk dagelijks groente en fruit te eten", aldus minister Schouten. "Ik probeer het zelf ook iedere dag
te doen. Het is lekker, gezond en goed voor je. Het is heel leuk om daar samen met de kinderen van basisschool
de Springbok op deze manier aandacht voor te vragen."
In totaal krijgen 519.246 leerlingen dit schooljaar 20 weken lang 3
stuks gratis groente of fruit per week. Dat zijn ruim 31 miljoen stuks
groente en fruit verdeeld over 2.965 basisscholen. Nog nooit hebben
zoveel scholen en kinderen meegedaan aan de EUSchoolfruitregeling.

Op woensdag, donderdag en vrijdag zorgt de school de komende 19 weken voor een gezonde
gevarieerde pauzehap en hoeven de kinderen niks voor de pauze van 10.15 uur van huis mee te
nemen. Afgelopen week hebben de kinderen wortels, peer en mandarijn kunnen proeven. Voor
komende week worden er radijsjes, sinaasappels en peren geleverd.
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Sint Maarten
We hebben gezamenlijk in alle groepen de lampionnen
gemaakt. De kinderen konden kiezen uit zes
voorbeelden. Drie middagen hebben we hier aan
gewerkt. Ouders hebben hierbij geholpen en hebben de
lampionnen in elkaar gezet. Heel erg bedankt voor jullie
inzet!
11 november was de dag dat iedereen uit NoordwoldeZuid met een lichtje lopen mocht. Met een grote groep
ouders en kinderen met lampion, verzamelden we ons
rond 18.30 uur bij school. Het St. Maarten verhaal werd
voorgelezen en daarna vertrok de stoet achter De
Woudklanken aan door de straten van Zuid. Prachtig
versierde trommels, stokken en lampions. Woudklanken bedankt. Het zag er prachtig uit.
De oudervereniging zorgde ervoor dat alle ouders verkeershesjes kregen en dat de begeleidende auto’s
voorzien werden van zwaailichten. Top!
Op school kregen de kinderen nog wat lekkers te drinken en alvast een eerste zakje snoep. Daarna de
buurt in om alle geleerde liedjes te zingen en de snoepvoorraad voor de rest van het jaar grondig aan te
vullen.

Veiligheid rondom school
Verkeerstechnisch is onze school de afgelopen jaren met verschillende maatregelen en zaken bezig
geweest en afgesproken is dat we een rijroute hebben afgesproken.
 Een rijroute voor het ophalen en brengen van kinderen met de klok mee: Zuiderweg-ElswegMauritsweg-Johannes Mooystraat (niet parkeren voor het hek)
Voor nieuwe breng- en haalouders is dit wel even belangrijk om te weten. In verband met de
verkeersveiligheid van een ieder, vragen we jullie om deze rijroute te volgen en dit ook te delen met o.a.
opa’s, oma’s, dus met iedereen die de kinderen komt halen met de auto!
Fijn om te constateren dat op dit moment bijna iedereen zich houdt aan deze verkeersveilige maatregel! Super!

Klimaat project
We zijn gestart met het schoolproject klimaat.
We hebben op vrijdag 17 november jl. met elkaar geknutseld. 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!
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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, gymkleding is ook goed.
Gymschoenen zijn wel verplicht natuurlijk, dit geldt ook voor de hulpouders. De hulpouders krijgen een
aparte mail betreffende informatie.
Alle kinderen gaan met de bus of met de leerkrachten in de auto er naar toe.
Wilt u de kinderen aanmoedigen, U bent van harte
welkom!
Het kan zijn dat het voor u gemakkelijker is om uw
kind(eren) op te halen bij de sporthal, geeft u dit dan
ons uiterlijk woensdag a.s. door; aan juf Antje of via de
mail (antje@obsdevelden.nl).
We proberen tegen 14.00 uur met de bus terug zijn op
school.

Sinterklaas
We hebben bericht ontvangen dat Sint en drie Pieten op vrijdagmorgen 1 december a.s. bij ons op
school een bezoek zullen brengen.
We verwachten de kinderen van groep 1 en 2 om uiterlijk 08.15 uur in de klas, ouders nemen dan
afscheid en mogen buiten op het plein wachten op de aankomst van Sinterklaas en de Pieten.
De groepen 3 t/m 8 blijven buiten. Wel mogen de hulppieten van groep 6, 7 en 8 hun surprises even
binnen brengen.
Na de aankomst van de Sint mag iedereen (ook ouders) mee naar het speellokaal voor de ontvangst.
Daarna zal de Sint een bezoek brengen aan de verschillende groepen.
Iedereen is op de normale tijd; 14.00 uur uit.

Concert van schoolorkest Linde College
Dinsdagochtend 19 december 2017 gaan we naar een muzikaal optreden van het schoolorkest van het
Lindecollege. Het vervoer wordt geregeld. In een volgende nieuwsbrief wordt u hierover nader
geïnformeerd.

Fides training team
Afgelopen dinsdag heeft het team de eerste van drie bijscholingsbijeenkomsten gehad van Engbert
Braam schoolbegeleider van Fides.
Fides betekent vertrouwen! Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides
methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat
erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf bij te sturen. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek
o.a. gebaseerd op het gebruik van alledaagse “symbolen”, zoals onder andere een sleutelbos, een
ballon, een ladenkastje.

Sleutelbos
We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Als je een bos
vol sleutels hebt en je weet niet welke de juiste is, dan zit er niets anders op
dan te proberen, net zolang tot je de goeie hebt. Er is één grote sleutel:
Ik geloof in mezelf…….!
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Nieuws uit de groepen

Groep 1 en 2
Met het onderwerp klimaat hebben we het in groep 1 en 2 over het weer, de wolken, de zon en de
regen gehad. Wat is dat , hoe kun je zien dat het waait, hoeveel regen kan er vallen etc. We kijken ’s
morgens naar buiten en presenteren het weer in een TV. Deze TV is mooi geschilderd door groep 3,
prachtig. Wat is een journaal ? Waarom is het weerbericht belangrijk ? Al deze vragen kwamen en
komen aan bod. Zelf kunt u ook met uw kind naar het jeugdjournaal kijken en het weerbericht. Dat sluit
dan mooi aan.
O ja……………. er is ook al post geweest van Sinterklaas. De postpiet had
brieven voor alle kinderen bezorgt bij de postbode die ze snel naar
school heeft gebracht. Spannend……….
We werken de komende weken over het prentenboek: Het huis van
Sinterklaas. Rond dit boek doen we allerlei taal- en rekenactiviteiten in
de kring en tijdens het werken. Wie heeft er thuis nog lege doosjes van
chocoladeletters?

Groep 3, 4 en 5
De mindmap is prachtig geworden. Het weerbericht werd elke dag
gepresenteerd door verschillende kinderen. Het zijn al echte
‘weermannen’ en vrouwen. Ook zijn er diverse proefjes uitgevoerd. Best
wel lastig om precies uit te voeren wat er gemaakt moest worden maar
met een prima resultaat. Er is een regenmeter gemaakt en elke dag
werd er gekeken naar de hoeveelheid regen die viel. Er was een
windmeter en er was een proefje met een ballon en warme lucht die
afkoelde en waardoor de ballon kromp. Vrijdag is er met veel plezier
geknutseld waarvan binnenkort het resultaat te zien is. De filmpjes
zijn een goede ondersteuning geweest om uitleg te geven aan dit
toch wel moeilijke onderwerp.

Groep 6,7 en 8.
Bezoek Vlechtmuseum.
Donderdag 9 november zijn we op bezoek geweest bij het vlechtmuseum in Noordwolde. We hebben
eerst een rondleiding door het museum gehad en vervolgens werden de kinderen (en de juf) door een
kunstenaar en de dames Anneke en Anneke aan het werk gezet om een mooi kunstwerk of een
gebruiksvoorwerp te vlechten. Eerst werden de benodigde technieken uitgelegd en daarna mochten de
kinderen aan de slag. Dit hebben ze echt met veel enthousiasme (de een wat meer dan de ander)
gedaan.
Veldnieuws nr. 5 – schooljaar 2017-2018

4

Klimaatproject
We zijn momenteel druk bezig met een klimaatproject door de hele school. In onze klas zijn we aan de
slag gegaan met het maken van een mindmap over klimaat. Vervolgens hebben de leerlingen in groepjes
gekozen voor een deelonderwerp van hun mindmap. Ze maken over dit onderwerp een muurkrant of
een PowerPoint. Vrijdagmiddag 17 november zijn we ook nog een hele middag creatief met dit
onderwerp aan de slag gegaan met alle groepen door elkaar.
Tijdens de presentatie van dit project op woensdag 22
november, zijn alle resultaten uiteraard te bewonderen.

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 steeds 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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