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w
Kalender
Dinsdag 6 juli
Woensdag 7 juli
Donderdag 8 juli
9 juli
Schooljaar 2021-2022
19 augustus
20 augustus
Maandag 23 augustus
Woensdag 1 september
Maandag 6 t/m
donderdag 9 september
Dinsdag 14 september

Teamvergadering
’s Middags kennismaking nieuwe groep na de zomervakantie
’s Middags uitje groep 8 met meester Chris
19.00 uur afscheid groep 8 met ouders
Vanaf 12.00 uur zomervakantie
Teamvergadering
Studiedag team
Start schooljaar - hoofdluiscontrole
MR vergadering
Oudergesprekken 15.00-17.30 uur - opgave
OV vergadering

w
Kennismaking nieuwe leerkracht en onderwijsassistenten
Hallo leerlingen, collega’s, ouders, verzorgers en andere relaties
van OBS De Velden.
Ik ben Erwin Zijlstra en zal volgend schooljaar gaan lesgeven op
jullie school. Ik ben woonachtig in Oldeberkoop samen met mijn
vrouw Aaltje en onze drie zoons. In mijn vrije tijd ben ik een
actief en passief sportliefhebber. Zelf loop ik hard en mtb ik.
Verder mag ik graag lezen en motorrijden.
De komende tijd zal ik jullie vast gaan ontmoeten en spreek mij
rustig aan als u daar behoefte aan heeft. Ik kijk er naar uit om te
starten, tot gauw!

Afgelopen weken zijn er diverse gesprekken gevoerd met diverse onderwijsassistenten
die na de zomervakantie aan de slag kunnen op de Velden. Deze extra ondersteuning
wordt betaald uit de beschikbaar gestelde NPO gelden.
Op maandag en vrijdag gaat Alex van Vliet onderwijsondersteuning bieden en op
dinsdag, woensdag en donderdag gaat Linda van Tongeren aan de slag als
onderwijsassistente.
Wij hopen dat de drie nieuwkomers zich snel thuis voelen en wensen ze veel
werkplezier toe op onze school!

w
Oproep nieuwe OV- en MR leden
Wij zijn voor de Oudervereniging en de Medezeggenschapraad op zoek naar versterking.
Wie vindt het leuk om iets voor onze school te kunnen betekenen? Zie voor meer informatie het
bericht op Klasbord.
Voor vragen en verdere informatie mogen jullie contact opnemen met Marjan
Dekker (OV) bereikbaar op 06 48757554 of met Matty Jongstra bereikbaar op
0561 433100 of 06 20934080.

w
Afscheid leerlingen en meester Chris
Wij wensen de leerlingen van groep 8 veel succes in het voortgezet onderwijs.
Komen jullie af en toe langs om even te vertellen hoe het met jullie gaat?
Tevens gaan Wiepkje, Jesse Eve, Anna Sophie, Levi Luca, Roos Marijn en Hidde
naar een andere basisschool. Veel succes en plezier op jullie nieuwe basisschool.
Meester Chris gaat verkassen. Hij wordt volgend jaar leerkracht groep 8 in Wolvega.
Wij wensen je veel plezier en laat je ook af en toe weten hoe het met je gaat?
Ook vertrekt juf Esther. Zij gaat na de zomervakantie een studie oppakken en elders werken.
Veel succes met je studie in combinatie met een nieuwe baan!

Start schooljaar 2021-2022
Op maandag 23 augustus 2021 start het schooljaar 2021-2022.
We hopen dat een derde uitbraak van het Covid19 virus uitblijft, zodat we zonder beperkende
maatregelen de kinderen in de groepen kunnen ontvangen normaal kunnen lesgeven en hun
ouders/verzorgers kunnen ontmoeten.
We starten het nieuwe schooljaar met 56 leerlingen. Er zijn tussentijds veel nieuwe leerlingen op
school ingestroomd. Florian en Merijn zitten vanaf januari in groep 4 en 2, Robbie, Menno, Wesley
en Fedde vanaf meivakantie in groep 3, 2 en 1. Na de zomervakantie verwelkomen we Davy in
groep 7 en Djenzyl en Pieter in groep 1.
De eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangen jullie het ouderhulpformulier en
de informatiegids/schoolkalender.

Klasbord
Na de zomervakantie werkt de huidige Klasbord2019-app niet meer.
Klasbord-2019 maakt plaats voor de nieuwe Klasbord-ouderapp.
U krijgt in de laatste week van de zomervakantie of in de eerste week dat we weer starten een
nieuwe link naar de ouder-Klasbord.
We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie!
De één gaat op stap, de ander blijft thuis. Iedereen lekker uitrusten
en genieten hopelijk van het mooie weer.
We zien iedereen weer terug op maandag 23 augustus 2021!!

Ander nieuws
Beste kinderen van de basisscholen in de gemeente Weststellingwerf,
Op zaterdag 2 oktober aanstaande is het zo ver. Dan kun je weer meedoen met Rondje Lindewijk.
Het is de bedoeling dat we starten om 13.00 uur.
Als je in groep een of twee zit kun je meedoen aan de kabouterrun van vijfhonderd meter.
Als je zeven jaar of ouder bent mag je meedoen met de kidsrun van 1000 meter. Leuk hè?
Na de zomervakantie vertellen we je er meer over.
We wensen jullie al vast een fijne vakantie!
Vriendelijke groet van Rondje Lindewijk
Let op: in verband met Corona bestaat de mogelijkheid dat Rondje Lindewijk NIET kan worden gehouden.

