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Informatie-avond VO 
Maandag 6 november as is er op de 
Bosrank in Havelte een informatie-
avond Voortgezet Onderwijs, voor 
de groepen 7/8. Van 19.20-21.45 
uur kunt u kennismaken met de 
verschillende scholen in de 
omgeving.  

MR-OT Nieuwsflits 
De MR van de Oosterveldschool gaat in 
bezetting terug van 6 naar 4 leden. Er hebben 
zich 2 kandidaten gemeld voor 1 positie 
binnen de MR. Dat betekent dat er binnenkort 
een verkiezing zal plaatsvinden. We zijn blij 
met de interesse voor medezeggenschap. Om 
informatie van de achterban te behouden 
willen we een sparringgroep formeren. 
Daarmee willen we de ouderbetrokkenheid 
ook in de komende tijd vorm geven. 
Als sparringouder help je de MR door je 
ideeen en zorgen gevraagd en ongevraagd te 
delen met de MR. De MR kan je ook vragen 
om je mening als het gaat om ontwikkelingen 
op school, zodat we meer inzicht krijgen wat 
er onder de ouders leeft.  
Concreet betekent het dat we je soms zullen 
vragen om te reageren op een tekst, of dat we 
met MR-leden en sparringouders een 
vergadering beleggen als er een onderwerp 
actueel is. 
Wilt u betrokken worden bij de 
sparringgroep? Meld het bij Eva de Hullu. 

Schoolontbijt vrijdag 10 november a.s. 
Het Nationaal Schoolontbijt is al 14 jaar het grootste 
educatieve ontbijtevenement van Nederland. Elk jaar 
begin november maken we van ontbijten een feestje in het 
hele land. Een week lang. Dit jaar van 6 t/m 10 november. 
Dit jaar kiezen wij als school voor een school’lunch’. Deze 
dag hoeven de kinderen geen eigen lunch mee te nemen. 
Kinderen met allergieën:  
Heeft uw kind een voedselallergie, graag een eigen ontbijtje 
meenemen. 

Meenemen…. 
Alle kinderen graag een eigen bord, bestek en beker 
meenemen in een tasje met naam erop. 

 

Agenda  
02-11 Excursie Scala ‘OERmuseum’ Diever, gr 7/8, 9.00-11.00 uur, fietsbegeleiding nodig 
06-11 informatie-avond voortgezet onderwijs in Havelte 
10-11 Nationaal school’lunch’ 
11-11 Oud papier 
11-11 Sint Maarten 
15-11 OR-vergadering 
16-11 Excursie ‘Haags Buitencentrum’ Wilhelminaoord, gr 5/6, 9.00-11.00 uur, vervoer nodig 
18-11 Aankomst Sint in Nederland 
27-11 MR-OT vergadering, 20.00 uur 
29-11 OR-vergadering 
04-12 Surprise-kijkavond, 19.00-20.00 uur 
05-12 Sinterklaas op school 
09-12 Oud papier 
11-12 GMR-vergadering 
21-12 Kerstfeest 
25 dec t/m 5 januari 2018 Kerstvakantie 
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Even voorstellen… 
Hallo allemaal, sommigen van jullie kennen mij al of 
hebben over mij gehoord en voor anderen ben ik 
misschien nog een onbekend gezicht. Hierbij een kleine 
introductie. Mijn naam is Tijs ter Horst maar de 
meesten noemen mij meester Tijs. Ik studeer 
momenteel onderwijsassistent aan het Deltion college 
te Zwolle en ik zit momenteel in mijn examenjaar. Voor 
mijn opleiding ben ik 2 dagen in de week te vinden op 
de Oosterveldschool. Hier assisteer ik in de school met 
verschillende taken. Dit heb ik vorig jaar met veel 
plezier mogen doen in groep 3/4 met juf Annegreet en 
juf Dicky. Dit jaar assisteer ik voornamelijk bij juf 
Rosalie in groep 5/6. Dit betekent natuurlijk niet dat ik 
verder niet te vinden ben in de school, want ik ben zelf 
een flexibele werker. Als ik niet op school te vinden 
ben, kunt u mij herkennen van Snack & Zo Havelte, 
waar ik in de weekenden mijn geld verdien. Verder ben 
ik regelmatig in mijn woonplaats Havelte betrokken en 
op pad. Ik hoop dat jullie nu wat meer over mij te 
weten zijn gekomen en mocht er iets zijn in of rondom 
de school kan je het altijd vragen. 

‘Veilig op de fiets’ 
Voor de herfstvakantie en deze week 
zijn de fietsen van de kinderen 
(her)gecontroleerd, door VVN 
Westerveld. De meeste fietsen zijn 
goedgekeurd. Een aantal fietsen 
hebben nog wat aandacht nodig. Wilt u 
hiervoor zelf zorgdragen. 
 

Schoolkrant ‘Gruwelijk eng’ 
Vanaf vrijdag as gaan de kinderen van groep 
6/7/8 met de schoolkranten op pad. Het thema 
van deze schoolkrant is ‘Gruwelijk eng’, nav de 
Kinderboekenweek. De kinderen komen deze 
keer bij u aan de deur met de vraag of u 
abonnee wilt blijven dit schooljaar. Voor € 3,50 
per schooljaar, ontvangt u 4x per jaar een 
schoolkrant. Treft u niemand aan de deur, kunt 
u ook contact opnemen met school, 
oosterveldschool@talentwesterveld.nl  

Thema Topondernemers 
De komende weken wordt er in de 
bovenbouwgroepen gewerkt aan 
het thema: ‘Multimedia’ en in de 
onderbouw staat het thema ‘De 
wereld om ons heen’ centraal. 
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Vriendelijke groeten, 
Team Oosterveldschool 

Spreuk van de maand 
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Nieuwsbrief ‘KDV/POV/BSO Uffelte 
november 2017 

Jarigen  
18 November wordt Lisa Mulder 3 jaar 
23 November Aedyn en Eawyn Gol worden 8 jaar 
26 november wordt Alix Kloos 4 jaar 
Wij wensen jullie een hele fijne verjaardag toe! 
 

Herfstwandeling 
Op maandag 16 oktober en dinsdag 17 oktober jl. zijn we met de peuters naar het bos in 

Dwingeloo geweest. Het was gelukkig prachtig weer en er viel veel te beleven in het bos; 

blaadjes, eikels, kastanjes zoeken, op heuveltjes klimmen. We zagen de paddenstoelen van 

Hompeltje , Pompeltje en kabouter Spillebeen nog staan. SSSttt, we mochten niet te hard 

zingen voor ze, want ze sliepen net zo lekker in hun huisje. Van al dat lopen, rennen en 

klauteren krijg je natuurlijk honger en dorst. Omdat het heerlijk weer was konden we ook 

nog picknicken in het bos. Op dinsdag hadden we wel heel veel geluk. De schapen van de 

Dwingeler schaapskooi stonden nog in de kooi. We mochten allemaal even kijken en schaap 

Hendrik een dikke knuffel geven. 

 

Welkom 
Henkie Entjes en Annalyn Daling op de peuteropvang.  
Flynn Klomp en Zoe Molenkamp op de kinderopvang. 
Liz Molenkamp bij de Buitenschoolse opvang. 
We hopen dat ze samen met hun ouders een fijne tijd bij ons 
hebben. 
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Met vriendelijke groet, 
Team KDV/POV/BSO Uffelte 
 

Activiteiten BSO Uffelte van november 2017 
Maandag 13 november ‘Schilderkunst’ van 14:15-15:45 

Dinsdag 21 november ‘Kaneel nacho’s maken’* van 14:15-15:45 
 

* Iedereen is van harte welkom om mee te doen met de activiteiten, ook als je niet op de 
buitenschoolse opvang zit. De activiteiten vinden plaats bij de BSO, je kunt ons vinden in de 
oosterveldschool. Voor de activiteiten vragen wij een kleine bijdrage van  
€ 3.00 per kind. Lijkt het je leuk om een keer mee te doen met een van de activiteiten? Geef je 
dan snel op! Dit kan door een mail te sturen naar oosterveldschool@kinderopvangkaka.nl of door 
te bellen naar 06-12666385 

 

Najaarsactie 
Vanaf woensdag 8 november as kunt u de kinderen aan de deur 
verwachten met onze najaarsactie. 
Ze verkopen rollen inpakpapier net als vorig jaar, maar nu met nog 
meer keuze voor kind/man/vrouw. 
Ze kosten 1 euro per rol. Van de opbrengst wordt iets leuks gekocht 
voor de kinderen. 
 

Voorjaarsactie 
Voor onze voorjaarsactie 
zijn we al weer druk aan 
het sparen voor 
eierdozen . Helpt u 
mee??? 
We sparen de dozen 
waar 10 eieren in 
kunnen. 
 

Even Voorstellen 
Hallo ik ben Marit van Pelt, ik ben 16 jaar oud en 
woon in Uffelte. Ik doe de opleiding dienstverlening. 
Dat houd in dat je alle kanten op kan met mensen 
maar ook facilitair werk. Je kan je werk doen met 
kinderen, ouderen, gehandicapten en natuurlijk 
facilitair. Ik heb deze opleiding gekozen, omdat ik met 
kinderen wil gaan werken later. Na deze opleiding wil 
ik graag pedagogisch medewerker gaan doen om nog 
verder te komen in het werk. Met mijn stage wil ik 
laten zien dat ik goed met kinderen kan, de kinderen 
helpen met dingen, en de kinderen natuurlijk dingen 
leren. Ik zou wel graag dingen leren. Zoals hoe je met 
de kinderen omgaat, wat hun prettig vinden. 
Ik zou ook willen leren hoe je alles doet op zo’n dag. 
 

Naar het bos op de fiets 
We zijn met de buitenschoolse opvang 
ook naar het bos geweest. Iedereen was 
op de fiets en we zijn op pad gegaan. 
Het was heerlijk weer het zonnetje 
scheen en het was droog. Toen we bij 
het bos aankwamen, zagen we Olivier 
en Eline Huiberts. We waren in het bos 
waar ze vlakbij wonen.  
Nadat we gezellig verstoppertje hadden 
gespeeld, gingen we hutten bouwen. 
Super leuk natuurlijk! 
Voordat we weer op de fiets terug 
gingen, mochten we gezellig bij Eline en 
Olivier wat drinken. Nogmaals bedankt 
hiervoor! Dit was zeker voor herhaling 
vatbaar. 
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