Obs De Velden

Schooljaar 2018-2019

Nummer 13 - 26 juni 2019

Zuiderweg 40G – Noordwolde-Zuid
directie@obsdevelden.nl / info@obsdevelden.nl
www.obsdevelden.nl

Kalender
27 juni
28 juni
28 juni
1 juli
2 juli
4 juli
4 juli
8 juli
10 juli
11 juli
11 juli
12 juli

Rapporten mee naar huis
Adoptie oorlogsmonument groep 7 en 8
12.00 uur Zuiderfeest
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Buitengymles groep 1 en 2 door juf Karen
Teamvergadering
OV vergadering
Afscheid groep 8
12.30 uur kennismaken in de nieuwe groep
Zomerschoolkrant uit
Laatste schooldag

Informatie over bovenstaande activiteiten krijgt u van de groepsleerkrachten via
het Klasbord.

Groepsindeling
De formatie is bekend en de groepsindeling en de bezetting voor schooljaar 2019-2020 zijn
rond. We kunnen ook dit schooljaar werken met vier kleine groepen en gaan er van uit dat we
met deze kleine groepen zo optimaal mogelijk de formatie hebben ingezet, om te zorgen dat er
passend bij de onderwijsbehoeftes van de individuele leerlingen onderwijs kan worden gegeven.

Veldnieuws

Groep 1 en2 start met 7 leerlingen, groep 3 heeft 9 leerlingen, groep 4 en 5 heeft 17 leerlingen
en groep 6, 7 en 8 heeft 15 leerlingen.

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag vrijdag

Groep 1/2

Juf Antje

Juf Antje

Juf Antje

Juf Antje

Juf Titia

Groep 3

Juf Marijke/
juf Titia**
Juf Chantal

Juf Marijke

Juf Marijke

Juf Marijke

Juf Chantal

Juf Chantal

Juf Aleida

Juf
Marijke
Juf Aleida

Meester
Chris

Meester
Chris
Juf Titia

Meester
Chris

Meester
Chris

Meester
Chris

Groep 4/5
Groep 6/7/8
Extra
ondersteuning
Intern
begeleider
Directie

Irma Zwolle*

Irma Zwolle

Matty
Jongstra

Matty
Jongstra

*Juf Irma is incidenteel aanwezig op de dinsdag.
** Juf Marijke en juf Titia werken om de week.

Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Dossierdag
Voorjaarsvakantie
Comprixdag
Goede Vrijdag en
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Dossierdag
Zomervakantie

maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
kerstvakantie start op vrijdag 20 december om 12.00 uur
maandag 3 februari 2020 zijn de leerlingen vrij
maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020
woensdag 4 maart 2020 leerlingen zijn vrij
vrijdag 10 april en maandag 13 april
maandag 27 april 2020 t/m vrijdag 8 mei 2020
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei
maandag 1 juni
vrijdag 19 juni 2020 leerlingen zijn vrij
maandag 4 juli t/m vrijdag 16 augustus 2020
zomervakantie start op vrijdag 1 juli 2020 om 12.00 uur

Zuiderfeest
Op vrijdag 29 juni doen we mee met de spelletjes van het Zuiderfeest. Na de lunch gaan we rond 11.50 uur met
de kinderen naar het veld. De spelletjes vinden plaats aan de Lombokweg ( straat tussen Zuiderweg 33 en
Zuiderweg 35). Hier gaan we in groepjes allerlei spelletjes doen.
We nemen de rugtassen/ fietsen e.d. mee.
U kunt uw zoon/ dochter hier om 14.00 uur weer ophalen.
Uiteraard bent u ook welkom om de kinderen aan te moedigen!!

Spandoek pleegzorg
Heeft u het spandoek op ons schoolhek gezien? Daarmee wordt aandacht gevraagd voor pleegzorg.
De actie van Jeugdhulp Friesland en de William Schrikker Groep wordt ondersteund door de gemeente
Westellingwerf.

Opgroeien in een gezin. Voor de meeste kinderen is dit de normaalste zaak van de wereld. Maar wat als de
problemen in een gezin zo groot zijn dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen? Dan is (tijdelijk) wonen in
een pleeggezin vaak het beste alternatief. In Friesland wonen bijna 850 kinderen in een pleeggezin. Dat lijkt
veel maar toch wordt voor veel andere kinderen een warm gezin gezocht.

Iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt is dat u een kind structuur, warmte en veiligheid
kunt bieden. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Sommige kinderen wonen zeven dagen in de week
bij hun pleeggezin. Anderen af en toe een weekend of tijdens de vakantie. Dat hangt af van wat het beste is
voor het pleegkind.
Wilt u meer weten?
Op een informatiebijeenkomst delen pleegouders en hulpverleners ervaringen om u een zo goed mogelijk
beeld van pleegzorg te geven. En wat erbij komt kijken om pleegouder te worden. Om wat voor kinderen
het gaat, hoe het voorbereidingstraject eruit ziet en welke ondersteuning geboden wordt. Op
www.jeugdhulpfriesland.nl/pleegouderworden vindt u meer informatie en kunt u zich vrijblijvend
aanmelden voor een bijeenkomst voor meer informatie.

Musical 25 juni 2019: groep 1 t/m 8
Het eindfeest stond gepland op donderdag 13 juli 2019. Dit eindfeest vervalt in verband met de
musical van 25 juni j.l.

Gezonde school
Thematisch onderwijs in projectvorm over leefstijl, gezonde voeding en beweging heeft ons als
team aan het denken gezet. Wij willen ons steentje bijdragen en zijn van plan om een
gecertificeerde Gezonde school te worden. Dit wordt ondersteund door Mariëlle Bleeker van de
GGD.
Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van leerlingen, het welbevinden en de
schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling:





Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere resultaten dan hun minder fitte
leeftijdsgenoten
Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan het welzijn en welbevinden, betere
schoolprestaties, het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten en succesvollere
loopbanen
Een Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen.
Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken
van een gezonde keuze. Een Gezonde School helpt de (gezondheids)verschillen tussen
leerlingen te verkleinen. Alle leerlingen doen mee en gezondheid is iets van iedereen.

We houden u middels Klasbord en het Veldnieuws van het verloop op de hoogte.

