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Agenda  
07-09 Olympia tour door Uffelte 
09-09 Oud papier 
18-09 Start Alg. Muzikale Vorming lessen, gr 4 en 5 
19-09 Informatie-avond, 19.30 uur 
25-09 Voorstelling Bereboos, gr 1/2, 10.45 uur 
02-10 Voorstelling Koning van Zwart Wit Lang, gr 3/4 en 5/6 
02-10 en 03-10 Ouder-kindgesprekken 
04-10 Dierendag 
05-10 Start Kinderboekenweek ‘Griezelen’ 
11-10 Schoolkorfbaltoernooi 
14-10 Oud papier 
16-10 Voorstelling Cliffhanger, gr 7/8 
23-10 t/m 29-10 Herfstvakantie 

Welkom 
Wij heten alle kinderen en hun 
ouders van harte welkom in het 
nieuwe schooljaar! Samen maken 
we er een mooi jaar van. 

Olympia’s Tour 
Van 5 tot en met 10 september wordt in diverse plaatsen in Nederland deze meerdaagse etappe 
wedstrijd, Olympia’s Tour 2017, gehouden. Op donderdag 7 september 2017 wordt de etappe 
gereden door de gemeente Westerveld. De start is om 12.00 uur in Uffelte in de Dorpsstraat bij hotel 
De Roskam. Aan deze wedstrijd doen mannen mee in de leeftijd tot 23 jaar, niet alleen vanuit 
Nederland, maar ook van elders uit Europa.  
 
De school is benaderd door de beweegcoaches om bij de start aanwezig te zijn. U bent hier ook van 
harte bij uitgenodigd. Voorafgaand aan de start organiseren de beweegcoaches een sportieve 
activiteit voor groep 3 t/m 8 op het schoolplein, elke groep een half uur. De kleuters hebben een 
eigen programma olv juf Loke en juf Margreet. Vervolgens gaan alle kinderen en leerkrachten naar de 
start bij de Roskam. Daarna gaan alle kinderen terug naar school en daar staat een broodje knakworst 
klaar met drinken, aangeboden door de Roskam. Alvast dank daarvoor.  
 
Als bijlage de brief die de aanwonenden van oa de Schoolstraat hebben ontvangen.  
 Wilt u donderdag rekening houden met het brengen van uw kind(eren). De Schoolstraat is vanaf 8.00 
uur afgesloten voor verkeer. U kunt via het fietspad (achterkant school) eventueel de school 
bereiken, er zal daar een leerkracht staan vanaf 8.15 uur om uw kind(eren) op te vangen. Om 14.15 
uur is de school weer gewoon bereikbaar.  
Heeft u vragen, neem gerust even contact op met school. 
‘s Middags vervolgen de leerkrachten het eigen lesprogramma. 
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Continurooster  
 Groep 1 t/m 8 gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school. Dit betekent 
dat alle leerlingen op school eten. De lunch + drinken wordt van huis meegenomen. Er wordt met de leerkracht 
geluncht en een kwartier vrij gespeeld onder toezicht. Woensdags van 8.30 uur tot 12.30 uur. 
We hebben de volgende eetafspraken opgesteld: 
- Alle leerlingen wassen voor het eten hun handen. 
- We wachten op elkaar, zodat iedereen gelijktijdig gaat eten. 
- Het eten duurt ongeveer 15 minuten. Tijdens het eten blijft iedereen op zijn of haar plek zitten. (ook niet naar 
toilet, dat kan voor of na het eten)  
- De voorkeur heeft smeerbaar beleg en graag de kinderen een theedoek meegeven als ‘placemat’.  
- Er kan gebruik gemaakt worden van de koelkast voor het koel houden van bijv.  drinken. 
- In de groepen 3 t/m 8 wordt aan alle kinderen gevraagd wie er voor het eten even stil wil zijn. Zijn er leerlingen die 
dit vanuit thuis gewend zijn, dan is de hele groep even stil. 
- De kinderen nemen gezond drinken (zonder prik) mee naar school. 
School neemt de volgende fatsoensregels in acht: 
- We eten met de mond dicht; 
- We praten niet met volle mond; 
- We proppen onze mond niet vol. 
 School biedt de gelegenheid om na het eten tanden te poetsen. De kinderen moeten wel in staat zijn hun eigen 
tanden te poetsen. Ook moeten de poetsspullen vanuit thuis worden meegenomen. 
Dagelijks om 10.00 uur wordt er in alle groepen fruit en drinken genuttigd. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Team Oosterveldschool 

(herhaling) Vakantierooster 2017-2018 
Gezamenlijke vakanties openbare scholen schooljaar 2017-2018: 
 
Herfstvakantie  21-10-2017 t/m 29-10-2017  
Kerstvakantie  23-12-2017 t/m 07-01-2018  
Voorjaarsvakantie  24-02-2018 t/m 04-03-2018  
Paasvakantie   30-03-2018 t/m 02-04-2018  
Meivakantie   27-04-2018 t/m 06-05-2018  
Hemelvaart   10-05-2018 en  11-05-2018  
Pinksteren/Talentdag 21-05-2018 en  22-05-2018  
Zomervakantie   21-07-2018 t/m 02-09-2018  
 
 

 Thema: Reizen/ Vakantie 
We zijn binnen ons onderwijs altijd in 
beweging en met elkaar in gesprek 
over de invulling van goed onderwijs 
waar het ‘welbevinden en de 
betrokkenheid’ van kinderen voorop 
staat. Dit jaar gaan we o.a. meer 
werken met thema’s door de school 
heen. Het eerste thema is 
‘Vakantie/Reizen’.  
 

Gymtijden 
Woensdag   Vrijdag 
8.30-9.30 uur groep 7/8 8.30-9.30 uur groep 7/8 
10.30-11.30 uur groep 3/4 10.30-11.30 uur groep 3/4 
11.30-12.30 uur groep 5/6 11.30-12.30 uur groep 5/6 
    13.15-14.15 uur groep 1/2 
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Wij heten iedereen van harte welkom bij KaKa in school. 
 
 
 
 

Nieuwsbrief ‘KDV/PSZ/BSO Uffelte’ 

Met vriendelijke groet, 
Team KDV/PSZ/BSO Uffelte 
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