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Kalender
25 september
26 september
01 oktober
01 oktober
01 oktober
02 oktober
04 oktober
05 oktober
10 oktober
10 oktober
18 oktober
18 oktober

14.30 uur - teamvergadering
Start verkoop Kinderpostzegels door groep 7 en 8
Klasbord actief in alle groepen
Start Kinderboekenweek in alle groepen
OV vergadering
Groep 1 en 2 gaan naar de voorstelling De Bremer Stadsmuzikanten in
het Vlechtwerk en groep 7 en 8 naar Ronja en de roversdochter.
Groep 3 t/m 6 gaan naar de voorstelling De Krekel en de Mier in het
Buurhus in Noordwolde.
Einde verkoop Kinderpostzegels
13.45-14.45 Boekenmarkt voor alle groepen
15.00 uur - teamvergadering
Voorleeswedstrijd schoolvoorleeskampioen De Velden
18.30-19.30 uur: Presentatie groepen Kinderboekenweek en zakelijke
ouderavond

Nieuws

Veldnieuws

Hallo ouders/verzorgers,
Na vijf jaar de penningen van de oudervereniging te hebben gedaan, en met veel plezier, wordt het
nu tijd voor een ander die mijn taak binnen de oudervereniging gaat vervullen. Natuurlijk stop ik niet
als ouder met helpen. Daar waar ik kan, zal ik helpen met activiteiten die door de oudervereniging
worden georganiseerd. Maar ik stop wel als penningmeester binnen de oudervereniging. Daarom leg
ik per 18 oktober mijn taken neer. Vanaf dan neemt Yan-Wei Zhou ( moeder Mykah) het stokje van
mij over.
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen al die jaren in mij als penningmeester.
Vriendelijke groeten,
Simone van der Walle
Voor iedereen die heeft ingestemd met een automatische
incasso wordt rondom 5 oktober het eerste bedrag
afgeschreven en gestort op rekening van de oudervereniging.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Yorrick van Sleen. Na de zomer ben ik begonnen aan mijn tweede jaar aan De
Eekhorst, de Pabo in Assen. Mijn stageplaats voor dit schooljaar is obs De Velden. Ik zal t/m juni
2019 stagiair zijn op de school. Ik begin in groep 3/4, bij juf Marijke op de dinsdag en woensdag.
Hobby’s heb ik zeker. Ik houd van voetballen en zoals ik het zelf graag noem buitenspelen. Fietsen
en/of en met hond wandelen en spelen vallen daaronder.
Dit is voor mij de tweede stageweek. Ik kijk met plezier uit naar het komende jaar.
Groetjes, Yorrick

Klasbord
Alle ouders hebben tijdens de informatieavond hier informatie
over gekregen.
Vergeet u niet uiterlijk 30 september a.s. uw account te
activeren omdat we vanaf 1 oktober actief “online” gaan. U
zult nu minder mails ontvangen betreffende vragen voor alle
ouders/groep, dat gaat nu via Klasbord.
Heeft u een persoonlijke vraag aan de leerkracht, dan graag de mail van de leerkracht
gebruiken die in het formulier van het groepsformulier staat vermeld.

Kinderboekenweek
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek
Kom erbij! (Vriendjes).
Op maandag 1 oktober gaan we de
Kinderboekenweek gezamenlijk starten.
Verder gaan we nog twee keer schoolbreed voorlezen.
De oudste kinderen lezen de jongste kinderen een prentenboek voor die ze zelf hebben gekozen.
In de groepen wordt veel aandacht besteedt aan leesplezier en boekpromotie.
Op donderdag 18 oktober vindt de schoolvoorleeswedstrijd plaats.
Van elke groep (groep 1 t/m 8) mag er één leerling hieraan meedoen. De kinderen die hieraan
mee willen doen kunnen zich t/m maandag 1 oktober a.s. bij de leerkracht opgeven.
In de klas vindt er vanaf 1 oktober een voorronde plaats en de klas kiest samen met de leerkracht
één leerling die hieraan mee mag doen.
Alle kinderen die mee willen doen krijgen informatie mee naar huis. Groep 1 en 2 mogen een
prentenboek voorlezen, groep 3 t/m 8 een leesboek.
U bent die dag vanaf 10.00 uur van harte welkom om naar de verhalen te luisteren.

Boekenmarkt
Een onderdeel van de Kinderboekenweek is dit jaar de boekenmarkt.
De boekenmarkt is een markt waarbij kinderen een eigen boeken kunnen
verkopen en van elkaar kunnen kopen voor kinderprijsjes. U kunt denken
aan €0,10, €0, 20 enz. tot €2,=.
Dit houden we op woensdag 10 oktober a.s. vanaf 13.45 uur. U als ouder
bent van harte welkom om ook te kijken en/of uw kind te begeleiden. De
kinderen van groep 1 t/m 4 worden begeleidt door een ouder of een oudere
broer of zus.
De kinderen die boeken willen verkopen mogen van 13.30 uur een plekje zoeken en de boeken
klaarleggen. Het is misschien leuk om hiervoor een kleedje mee te nemen.
De boekenmarkt sluit om 14.15 uur.

Presentatie Kinderboekenweek
Op donderdagavond 18 oktober vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur. Alle kinderen hebben gewerkt met
het thema Vriendschap en presenteren dit aan alle ouders/verzorgers.
We starten om 18.30 uur met een gezamenlijke presentatie in het speellokaal. Daarna kan uw
zoon(s)/ dochter(s) het gemaakte werk in de klas laten zien.

Rapporten
Graag zien we de rapporten z.s.m. terug op school. Geeft u ze deze week mee?

Oudervertelgesprekken
We kunnen terugkijken op fijne startgesprekken. We hopen dat u dit ook heeft ervaren.
U heeft van de leerkracht een formulier gekregen met informatie over de groep. De
informatieavond vervalt dit schooljaar. Op deze manier hopen we u voldoende te hebben
geïnformeerd. Voor vragen kunt u uiteraard na schooltijd terecht bij de groepsleerkracht.

Groep 1 en 2
Thema
We zijn gestart met het thema Agent en Boef. Een heel leuk thema waar de
kinderen kennis maken met regels in het verkeer en regels in school. Vooral
deze eerste weken stond het groepsgebeuren centraal. De verjaardagskalenders hangen weer en we hebben veel groepsspelletjes gespeeld.
Groep 2 is gestart met de werkbrief, wat ze heel leuk en spannend vinden.

Deze week zijn we alvast gestart met het thema van de
Kinderboekenweek: Kom erbij/ vriendjes.
Twee boeken staan dan centraal: Mag ik meedoen en Twee
vechtende eekhoorntjes.
En op de thematafels staan al heel wat vriendjes!

Ook in het kader van de Kinderboekenweek gaan we op dinsdag 2 oktober a.s. naar de voorstelling
“De Bremer Stadsmuzikanten” in het Buurhus in Noordwolde. Vervoer is inmiddels geregeld: onze
chauffeurs zijn Grietje, Christa en juf Antje .
Herfstspullen
Wie heeft er al kastanjes en eikels gezocht en heeft wat voor ons over? Wij willen ze graag
gebruiken voor o.a. rekenspelletjes!
Letterdoosje
Afgelopen vrijdag zijn de letterdoosjes met een aantal kinderen van groep
2 mee naar huis. Deze keer zit de letter b van boef, boek, boot enz. erin.
Graag maandag weer meenemen met één voorwerp erin. De volgende
keer krijgen de andere kinderen van groep 2 het doosje mee.

Groep 3 en 4
Thema
Vrijdag 21 september hebben we het thema ‘De nieuwe klas’ afgesloten. De eerste toetsen zijn
alweer geweest! Deze dag heeft groep 3 een blad mee naar huis gekregen met de letters die zij
per thema aangeleerd krijgen. Bewaar deze goed, hang ‘m bv. op de wc,
zodat thuis de letters per thema goed geoefend kunnen worden. Kwijt?
Vraag juf Marijke even voor een nieuwe.
Maandag 24 september begint het thema ‘De boom’ en mogen de
kinderen deze eerste week iets meenemen wat met het thema te maken
heeft. We hebben al allemaal uiltjes gemaakt, die op de boom op onze
deur geplakt zijn.
Speelgoed
We vinden het erg leuk om speelgoed mee te nemen naar school. Dit doen wij alleen nog op de
maandag. Dan kunnen we er namelijk iets over vertellen. Speelgoed wordt in de klas op de
speelgoedtafel gelegd, zodat we er tijdens het werken niet aan hoeven te zitten.
Gymkleren
Denken jullie aan de gymkleren voor de donderdag? En aan passende gymschoenen? 
De Krekel en de Mier
Op donderdag 4 oktober a.s. gaan we naar de voorstelling “De Krekel en de Mier” in Noordwolde
(’t Buurthuus Vlechtwerk). Dit is een voorstelling naar de beroemde fabel van Jean de la Fontaine.
Hiervoor hebben we inmiddels genoeg chauffeurs: Pieter, Klaske, Caroline en juf Marijke.
We vertrekken om 10:25 uur en zullen rond 11:45 uur terug zijn bij school.

Bibliotheek bezoek Wolvega
Op woensdag 10 oktober a.s. gaan we naar de bibliotheek in Wolvega (Kinderboekenweek; thema
Vriendschap). Hiervoor hebben we inmiddels ook genoeg chauffeurs: Menke, Yan-Wei, Pieter en
juf Marijke. We vertrekken om 09:30 uur en zijn rond 11:30 uur terug bij school

Groep 5 en 6
De eerste weken zitten er alweer op. Wat zijn ze alweer voorbij gevlogen. Wij hebben in groep 5/6
al veel verschillende zaken aan de orde gehad, met nieuwe schoolvakken zoals geschiedenis en
Engels.
Ook hebben we in het kader van de gouden weken onze eigen groepsafspraken gemaakt. Wij
hebben met elkaar gekozen voor de volgende groepsafspraken:
- Wij gedragen ons
- Wij zijn stil als iemand praat
- Wij slaan en schoppen niemand
- Wij sluiten niemand buiten
- Wij gaan goed om met spullen
Verjaardagskalender
De verjaardagskalender is ook bijna van iedereen
klaar. Er is gekozen voor het thema: ‘de sterren
van groep 5/6’ Op de foto zie je hier een kleine
impressie van.
Verjaardag van meester Chris
Op 14 september hebben we ook al een groot
feest mogen vieren. Meester Chris is toen 32 jaar geworden. Wij hebben deze dag gezellig
kennismakingsspelletjes gedaan en natuurlijk het spel bingo met kleine prijsjes!
1e toets
De kinderen hebben inmiddels de 1e samenvatting van geschiedenis meegekregen naar huis. De
toets van geschiedenis gaat plaats vinden op maandag 1 oktober.
De Krekel en de Mier
Op donderdag 4 oktober a.s. gaan we naar de voorstelling “De Krekel en de Mier” in Noordwolde
(’t Buurthuus Vlechtwerk). Dit is een voorstelling naar de beroemde fabel van Jean de la Fontaine.
Hiervoor hebben we nog géén chauffeurs, als je kunt rijden geef dat dan even aan via. We
vertrekken om 10:25 uur en zullen rond 11:45 uur terug zijn bij school.
Klasbord
Vanaf 1 oktober gaan we het groepsnieuws via klasbord verspreiden. Heeft u zich nog niet
aangemeld bij de app van klasbord of ben je de code kwijt? Vraag de inlogcode dan aan via:
chris@obsdevelden.nl

Schoolvoorleeswedstrijd
De schoolvoorleeswedstrijd komt er weer aan, ook kunnen de kinderen van groep 5/6 hieraan
meedoen. Overleg even thuis of uw zoon/dochter ook wilt gaan meedoen aan deze wedstrijd van
school. Misschien zit de schoolvoorleeskampioen wel in groep 5/6.
Groetjes meester Chris en de sterren van groep 5/6

Groep 7 en 8
Chromebooks
Aan het eind van vorig schooljaar heeft onze school ipads en Chromebooks
gekregen. In groep 7 en 8 werken we nu regelmatig met de Chromebooks.
We zetten deze nu voornamelijk in om op een andere manier samen te
werken, maar ook om kinderen individueel met leerstof te laten oefenen.
Een manier van samenwerken die we gebruiken is het werken met Kahoot!
De kinderen werken in tweetallen of viertallen samen. Op het bord verschijnt een vraag. De
kinderen kunnen uit vier antwoorden kiezen en moeten deze dan aanklikken op de Chromebook.
Het gaat hierbij om welk groepje kinderen het goede antwoord geeft en het snelst. Na elke vraag
kunnen ze zien wat de stand is en welk groepje voorop ligt. De kinderen zijn erg enthousiast en
competitief. We oefenen hierbij verschillende vakken: rekenen, werkwoordspelling, taal
(woordenschat en zinsontleding), topo, wereldoriëntatie en Engels.

Kinderpostzegels
Deze week gaan de kinderpostzegels weer van start.
De actie start op woensdag 26 september. Afgelopen maandag hebben de leerlingen van groep 7
en 8 al een geheime missie envelop gekregen.
In deze missie envelop zit voor elke leerling een speciale geheimagent code. We moeten a.d.h.v.
tips zien te raden wie de mysterie agent is, die onze missie leidt.
De leerlingen kunnen dit jaar ook de kinderpostzegels verkopen met de bestelapp die te
downloaden is. Naast kinderpostzegels kunnen er ook kaarten, pleisters, tulpen en thee gekocht
worden.

Sportdag groep 8
De kinderen van groep 8 hebben afgelopen vrijdag
meegedaan aan de jaarlijks sportdag van Comprix. Deze
wordt gehouden voor alle groepen 8 van Comprix. De
sportdag werd in Wolvega gehouden en was dit jaar,
ondanks het slechte weer, weer een groot succes. Dit jaar
hebben onze kinderen meegedaan aan de onderdelen
freerunning, the Highland games en karate. Na het sporten
was er een gezamenlijke afsluiting in de zaal van
Victoriapark.

Ander nieuws

