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Agenda  
09-12 Oud papier 
10-12 Kerstmarkt bij ‘de Roskam’ 
11-12 GMR-vergadering 
12-12 Staking leerkrachten PO, kinderen vrij 
13-12 OR-vergadering 
17-12 Lichtjesavond ism Begrafenisvereniging Uffelte, vanaf 18.30 uur 
21-12 Kerstfeest 
22-12 Kerstspel door groep 7/8 
22-12 Kerstvakantie vanaf 12.00 uur 
25 dec t/m 5 januari 2018 Kerstvakantie 
08-01 Nieuwjaarskoffie – Gelukkig nieuwjaar! 
13-01 Oud papier 
16-01 MR-OT vergadering 
26 en 27-01 Open dagen VO in Meppel 
02-02 Heide opschonen, fiets mee (onder voorbehoud) 
07-02 MR-OT vergadering 
10-02 Oud papier 
19 t/m 22-02 Oudergesprekken 
21-02 Voorstelling Scala:’Klein Zwanenmeer’, groep 1/2, Bosrank Havelte, 10.45 uur ->vervoer nodig 
22-02 Voorstelling Scala:’Man met het stenen hart’, groep 3/4 en 5/6, Oosterveldschool, 10.45 uur 
26-02 t/m 02-03 Voorjaarsvakantie 

MR Oosterveldschool  
Vorige maand heeft iedereen kunnen stemmen voor 
een nieuw lid in de oudergeleding van de 
Medezeggenschapsraad van de Oosterveldschool. 
Met een meerderheid van stemmen is Marloes van 
der Horst-Kloos verkozen in de 
medezeggenschapsraad.  
Meer dan de helft van de stemgerechtigden heeft 
gestemd: met 48 muisklikken was de respons groter 
dan nooit tevoren. Door gebruik te maken van dit 
online systeem konden we een verkiezing 
organiseren die duidelijk en eerlijk was en waar 
stemmen weinig moeite kostte. Fijn dat dit werkte. 
De MR wil de ouders/verzorgers bedanken voor hun 
stem, en Barbara Tuin en Marloes van der Horst-
Kloos voor hun moed om zich aan dit spannende 
proces te onderwerpen. 
Tegelijkertijd is met het aantreden van Marloes ook 
het aftreden van Martin Haagsma als lid van de 
oudergeleding in de MR een feit geworden. We zullen 
Martin missen als voorzitter en altijd betrokken lid en 
hem op een gepast moment nog eens in het zonnetje 
zetten. 

 

Welkom! 
We heten Alix Kloos, zusje van 
Pippin Kloos uit groep 3, van harte 
welkom in de kleutergroep. Wij 
wensen jullie veel plezier op de 
Oosterveldschool. 

Zakelijke ouderavond OR 
Op woensdag 13 december as wordt 
de jaarlijkse zakelijke ouderavond 
van de OR gehouden. U bent van 
harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn, om 19.30 uur in het 
Hart van school. 
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Lichtjesavond 
Wegens het grote succes van 2015 gaat de begrafenisvereniging Uffelte op zondag 17 december 2017 vanaf 18.30 
uur tot ± 20.00 uur een lichtjesavond houden op de begraafplaats aan de Ruiterweg in Uffelte. Noteer deze datum 
alvast in de agenda! Wat is de bedoeling?  
Iedereen gaat op eigen gelegenheid (zoveel mogelijk lopend of op de fiets) naar de begraafplaats aan de 
Ruiterweg. Iedereen is welkom. Je hoeft geen lid te zijn van de begrafenisvereniging! Er hoeft geen familie op de 
begraafplaats te liggen. Kortom iedereen heeft wel een dierbare die waar ook ter wereld is overleden. Het is goed 
om daar even bij stil te staan. Ook willen we laten zien dat een begraafplaats heel mooi en bijzonder kan zijn. Een 
plek om naar toe te gaan. Hoe dan? 
We steken een lichtje aan, we gaan naar het graf of de urn in de urnenmuur of urnenheuvel en zetten daar het 
lichtje neer of plaatsen het lichtje in een groot lichtjeshart op de begraafplaats. Op de begraafplaats zullen wij ook 
een aantal tenten neerzetten, waar de gelegenheid is om te praten en een gratis kop koffie, thee, ranja of 
chocolademelk gedronken kan worden.  
Lege potjes versieren op school! 
We gaan de paden op begraafplaats verlichten met waxinelichtjes in glazen potjes. De kinderen van de 
Oosterveldschool hebben ook prachtige potjes versierd. Deze kunnen bij een dierbaar iemand op de begraafplaats 
gezet worden of in een heel groot hart van potjes en kaarsjes worden gezet. Natuurlijk hopen wij weer op jullie 
komst! 
Oosterveldschool ism Begrafenisvereniging Uffelte 

Kerstfeest 
Op donderdag 21 december gaan wij weer heerlijk dineren op 
school tijdens het kerstfeest. Dit jaar hebben we ervoor gekozen 
om feestelijk te dineren met de hele school in het ‘hart’. Wij 
dineren van 17.00- 18.00 uur. Bord, bestek en beker met naam 
meenemen van huis. 
Het is de bedoeling dat alle kinderen weer iets lekkers gaan 
maken, ongeveer 10 stukjes. Vanaf 11 december hangt er bij de 
deur van de klas(sen) een intekenlijst, hierop kunt u of uw kind 
aangeven wat u wilt gaan maken. U kunt kiezen uit een voor-, 
hoofd- of nagerecht. 

Kanjertraining                                                                                                                             
Iedere dag zijn we op de Oosterveldschool bezig met de kanjertraining. Zowel op het schoolplein 
als in de klas. In de klas doen wij ook veel kanjerspelletjes. Iedere donderdag om 12.30 uur spelen 
wij ook een kanjerspel met de hele school, dit is een groot succes!          
In de klas hebben wij ook een kanjer van de week. Ieder kind komt een keertje aan de beurt. Alle 
kinderen mogen dan een complimentje geven aan de kanjer. Na een week mag de kanjer de 
complimentjes mee naar huis.                           
 

Kerstbakjes maken 
Woensdag 20 december gaan we 
met de hele school kerstbakjes 
maken. Graag onderstaande 
meenemen: 
· bakje met natte oase 
· groene takjes uit de tuin (stukjes 
hulst, conifeer) 
· knipschaar met naam 
· kaars/versiering 
 

Kerstspel groep 7/8 
Op vrijdagochtend 22 december treedt groep 7/8 op, om 8.30 uur in het ‘hart’ van de school, met 
het traditionele kerstspel. Ouders, opa’s en oma’s, broertjes/zusjes zijn van harte welkom om te 
komen kijken. Na afloop staat er een kopje koffie/thee of warme chocolademelk klaar op het 
plein. Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij! 
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Rijmelarij in groep 5/6! 

Ondanks dat wij in groep 5/6 niet helemaal rondom het 

thema Sinterklaas werken, kunnen we het natuurlijk niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. We hebben geoefend 

met het maken van een acrostichon(ook wel 

naamdicht), binnen het thema Sinterklaas. Verschillende 

‘namen’ kwamen voorbij. Denk hierbij aan Sinterklaas, 

Stoomboot, Amerigo enz. Na het tentoonstellen van de 

gedichten hebben we samen de mooiste uitgekozen. 

Deze is geschreven door Nena en naast het maken van 

een acrostichon heeft zij ook nog eindrijm gebruikt. 

Super knap gedaan Nena.!

 
Het gedicht geschreven door Nena 

Start van de dag in groep 3/4:  

Maandag: Op maandag vertellen we elkaar over het weekend. Dit doen we vaak in een coöperatieve 

werkvorm.  

Dinsdag: Op dinsdag gaat de juf voorlezen in de kring, dit is vaak uit een klassenleesboek, welke 

bij het thema past. Sinterklaas hebben we gehad, we stappen nu over op de kerstverhalen.  

Woensdag: Op woensdag gaan wij lezen op ons gemakje, we mogen een lekker plekje uitzoeken, en 

gaan dan lezen.   

Donderdag: Op donderdag mogen de kinderen een krantenartikel meenemen, hier gaan we dan over 

praten in de klas. Wat speelt er in de wereld, in Nederland of in Uffelte??  

Vrijdag: Op vrijdag hebben wij de boekpromotie, 1 kind mag zijn favoriete boek gaan promoten. De 

kinderen van groep 4 mogen beginnen, daarna volgt groep 3. De voorbereidingen worden in de klas 

gedaan, maar er zijn ook kinderen die het heel leuk vinden om thuis voor te bereiden. Boekpromotie 

is: een stukje voorlezen, vertellen over de hoofdpersoon, en je mening over het boek geven.  

 

Groep 1 & 2  

Het "Knuffelseizoen" is weer geopend en elke week 

staat een kind in het middelpunt als knuffel van de 

week.  

Deze periode staat de letter P centraal van Piet, 

pakje, pepernoot enz. Op deze manier komen de 

kinderen al in aanraking met letters. Iedereen mag 

ook iets meenemen van huis met de beginletter P. 

We bouwen ook mee met het Sinterklaasjournaal. In 

onze klas staat een verteltafel. Voordat Sint 

aankwam stond hierop het kasteel in Spanje, de 

zee en Dokkum. 

Op zee hebben de kinderen de boot gemaakt en 

het boek is aangespoeld in Dokkum, pakjes van de 

boot gewaaid, en nu is er nog een klein stukje water 

waar de boot ligt  

en wordt er druk aan Dokkum  

gebouwd. Terwijl de kinderen  

er mee bezig zijn komen er heel 

veel woorden en begrippen  

aan de orde, dit 

vergroot al spelend de  

woordenschat.  
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Vriendelijke groeten, 
Team Oosterveldschool 

Spreuk van de maand 
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Afscheid 
We hebben op het KDV afscheid genomen van 
Alix Kloos en Maud Liezen. 
Alix gaat een deurtje verder naar juf Loke en 
Maud is verhuisd naar Dwingeloo. 
 

Nieuwsbrief ‘KDV/POV/BSO 
Uffelte december 2017 

Sinterklaasopzegversje 
Vijf pietjes op mijn hand 
Die helpen sint door het hele land. 
Dit is de dikke bakkerspiet, 
Die eet pepernoten, als niemand het ziet. 
Dit is piet met de grote oren, 
Hij kan alle liedjes heel goed horen. 
Lange piet kan heel hard lopen 
Om voor iedereen cadeautjes te kopen. 
De stalpiet zorgt voor het witte paard, 
Geeft het eten en drinken en kamt z’n staart 
En wie zorgt er voor het boek van Sinterklaas 
Dat is de kleinste pieterbaas. 
 

Welkom 
Lisa en Milou mulder komen er gezellig bij op 
de kinderopvang. 
We wensen hun, samen met hun ouders een 
fijne tijd bij ons.  
 

Pietengym 
Op vrijdag 1 december zijn Annemei van Pelt en Isa Boverhof bij 
ons op de peuteropvang geweest om zwarte pietengym met de 
peuters te doen. De kinderen hebben laten zien dat ze echte 
hulppieten zijn. Ze kunnen over het dak lopen, pakjes in de 
schoorsteen gooien, koprollen en in de schoorsteen klimmen. Het 
was een zeer geslaagde morgen met als afsluiting een heus 
pietendiploma en een heerlijke traktatie voor al dat harde werken. 
 

Roosterwijzing 
Afgelopen woensdag was Laura voor het laatst bij ons. Laura werkte elke 
woensdagmiddag bij ons. Carola neemt haar taken over. We hebben voor haar 
een kaart geknutseld met de kinderen. En ze heeft een mooie bos bloemen 
gekregen! Hopelijk zien we Laura snel nog een keer terug.  
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Met vriendelijke groet, 
Team KDV/POV/BSO Uffelte 
 

 
Activiteiten BSO Uffelte van december 2017 

 
 

Maandag 11 December ‘Vogelvoer maken’* van 14:15-15:45 
Dinsdag 19 December ‘Waar is de ijsbeer (speurtocht)’* 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 
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