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Agenda 
24-01 t/m 03-02 Nationale Voorleesdagen 
26 en 27-01 Open dagen VO in Meppel 
02-02 Heide opschonen, fiets mee (onder voorbehoud van weersomstandigheden) 
07-02 MR-OT vergadering 
10-02 Oud papier 
19 t/m 22-02 Oudergesprekken, inschrijving op bord in de middenruimte, vanaf 12 februari kunt u 
intekenen, loop even naar binnen en vul uw naam in. 
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 
23-02 Speelgoeddag en bigshopper mee voor schoolwerkjes, gr 1 t/m 8 
26-02 t/m 02-03 Voorjaarsvakantie 
10-03 Oud papier 
16-03 Nationale Pannenkoekendag 
20-03 MR-OT vergadering 
28-03 Grote Rekendag 
29-03 Eitje tikwedstrijden 
30-03 t/m 02-04 Goede vrijdag en Pasen 

MR-OT nieuwsflits 

De MR heeft in de nieuwe samenstelling 
vergaderd. Marloes vd Horst en Eva de Hullu 
(oudergeleding)  en Annet Westerveen en 
Annegreet Lubbinge (personeelsgeleding). We 
vergaderen elke maand, deels samen als MR-OT. 
We hebben overlegd over wat we als MR 
belangrijk vinden om aandacht te geven dit jaar, 
naast de gebruikelijke taken. Dat zijn voor ons nu 
de volgende punten: 

 De visie van de school en hoe die 
uitwerkt op het welbevinden van de 
kinderen en het leren; 

 De communicatie tussen school en 
ouders, waaronder thema’s vallen als 
ouderbetrokkenheid, profilering waar de 
school voor staat vanuit haar visie. 

De oudergeleding (Eva en Marloes) doen de 
komende maand een oproep aan de 
sparringouders om samen te kijken wat vanuit 
de ouders belangrijke aandachtspunten zijn op 
school. Wil je meedenken, meld je bij Eva de 
Hullu. 

Welkom! 
We heten Sil Eenink, samen met zijn 
ouders, van harte welkom op de 
Oosterveldschool. Vele plezier in de 
kleutergroep.  
 

Stagiaire in groep 3/4  
Vanaf vrijdag 19 januari as komt,10 
weken lang, Tess Kuiper stagelopen 
bij juf Jeanet in groep 3/4. 
Veel plezier, Tess. 

Cito Leerlingvolgsysteem (LOVS) 
Wij volgen de leerlingen vanaf groep 2 met de 
halfjaarlijkse methode onafhankelijke toetsen van 
Cito (LOVS). De leerkrachten krijgen mede hierdoor 
een goed beeld van de prestaties en vorderingen 
van de leerlingen op individueel- en groepsniveau. 
Ook worden de gegevens uit het LOVS, vanaf groep 
6, opgenomen in de Friese plaatsingswijzer. Deze 
plaatsingswijzer wordt door de leerkracht van 
groep 8 mede gebruikt bij het advies richting 
voortgezet onderwijs. Eind januari/ begin februari 
zullen de volgende Cito Midden toetsen volgens 
het LOVS worden afgenomen. 
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Van Gerben…. 
Het nieuwe jaar 2018 is begonnen. Het schooljaar echter is eind deze maand al weer op de helft . Toch is een nieuw 
kalenderjaar wel belangrijk. De begroting van een Stichting en dus de scholen werkt per kalenderjaar. Het is nu weer tijd voor 
nieuwe investeringen. Op beide scholen worden meteen de oude computers vervangen door weer snel werkende machines. 
We maken nu gebruik van Ipads, laptops en PC’s. Op iets langere termijn maken we een begin met de vervanging van de 
Digiborden. Daarvoor in de plaats komen grote touchscreens. De eerste aanschaf zal waarschijnlijk mei/juni worden, we 
schaffen dan per school in ieder geval één verplaatsbaar bord aan.  
Vervanging 
Ook wij krijgen een steeds groter probleem om vervanging te vinden wanneer een leerkracht ziek/afwezig is. Tot nu toe 
hebben we nog geen groepen naar huis hoeven sturen, maar dat is vooral te danken aan het grote 
verantwoordelijkheidsgevoel van de leerkrachten. Zij melden zich niet snel ziek. Om niemand voor verrassingen te plaatsen is 
het goed om u te informeren over welke stappen er gezet worden wanneer een leerkracht ziek is en vervangen moet worden. 
Uitgangspunt: Bij voorkeur worden kinderen de eerste dag van ziekte niet naar huis gestuurd. 
1. De duo-partner wordt gevraagd in te vallen. Kan dat niet dan: 
2. Worden overige collega’s gevraagd in te vallen. Kan dat niet dan: 
3. Wordt extern vervanging gezocht via de invalpool. Geen resultaat, dan: 
4. Wordt de groep opgesplitst over andere groepen (maximaal 1 dag) en met kleuters al heel lastig, en 
5. Krijgen ouders bericht dat de groep de volgende dag geen les heeft. 
6. De dagen erna (wanneer de afwezigheid aanhoudt) blijft telkens een andere groep thuis, zodat het niet telkens dezelfde 
kinderen zijn die geen onderwijs krijgen. 
Ook in het noorden zijn we nu in een situatie beland waar we blij moeten zijn dat er vervanging is. 
Ouderavond 
Na de voorjaarsvakantie plannen Fenna (intern begeleider) en Gerben een avond waar in ze u meenemen de hele basisschool 
door. Ze vertellen waarom en hoe het onderwijs wordt gegeven en wat er veranderd is in de loop der jaren. Uiteraard nemen 
we een kijkje in de toekomst en kunt u al uw vragen die met onderwijs te maken hebben kwijt.   
Werken met Snappet 
We gaan een pilot starten nog voor de zomervakantie met het gebruik van Snappet. Ruim 2.800 basisscholen in Nederland 
werken inmiddels dagelijks in de klas met een tablet/laptop voor elke leerling en bijna allemaal kozen ze daarbij voor Snappet. 
Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland en daarnaast in meer dan 10 andere landen actief. Het 
daagt elk kind uit om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de leerkracht is Snappet het navigatiesysteem dat hen ontzorgt. Het 
biedt inzicht, handelingsperspectief en tijd en ruimte om nog meer leerkracht te zijn. Snappet verbindt alle betrokkenen in het 
onderwijs en stelt hen in staat om elk kind optimaal te ondersteunen en te volgen. Leerkrachten worden optimaal 
ondersteund, ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen met leren en het schoolmanagement krijgt meer inzicht om 
gericht beleid te maken. Door deze verbinding en het adaptieve lesmateriaal kunnen leerlingen de kernvakken sneller en op 
een hoger niveau eigen maken. Snappet heeft de ambitie om de ingezette verandering in het onderwijs te versnellen. Wij 
maken persoonlijk en verbonden onderwijs in het klaslokaal daadwerkelijk mogelijk en realiseren daarmee een sterke 
verbetering van het leerresultaat. Er valt veel te winnen: 
> Tijdwinst voor leerling en leerkracht 
> Inzicht & overzicht voor leerling en leerkracht 
> Bewezen hogere leerresultaten voor leerlingen van alle niveaus. 

 

Nationale Voorleesdagen 
Van 24 januari t/m 3 februari as zijn de Nationale Voorleesdagen. 
Tijdens deze week starten de leerkrachten met voorlezen. Elke dag 
leest een leerkracht in een andere groep voor. Het boek dat centraal 
staat is:  ‘Ssst! De tijger slaapt’ van Britta Teckentrup (Gottmer). 
Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van 
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De campagne is 
een initiatief van Stichting Lezen en vindt voor de 15

de
 keer plaats. 

 

Thema Topondernemers 
Na de kerstvakantie zijn we in de 
onderbouw gestart met het thema 1 
t/m 15; de seizoenen en de maanden 
komen hierbij aan de orde. In de 
bovenbouw wordt de komende weken 
gewerkt aan het thema A t/m Z, met 
kennis over landen, elektriciteit, 
zintuigen en  o.a. grond. 

 
Open dagen VO 
Eind januari zijn bij de VO scholen in de omgeving weer de jaarlijkse open dagen. Informatie is te 
vinden op de websites van de VO scholen. 
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Groep 1/2  

is druk bezig geweest met het thema " Het nieuwe oude huis " .  

 In dit leuke boek bouwen giraf en olifant een nieuw huis waar ze allebei in passen.  

 De kinderen zitten er helemaal in, zoals te zien op de foto, de mooiste huizen worden  gebouwd in de 

bouwhoek. In de weektaak zitten allerlei taken die met dit thema te maken hebben. De mooiste 

giraffen worden gevouwen en geschilderd en van klei worden prachtige olifanten gemaakt!  

 

 
  

Groep 5&6 

Doelen stellen. 

Het zal u niet ontgaan zijn dat het thema 

doelen stellen een ‘hot item’ is in het 

onderwijs. In groep 5/6 zijn we bezig met het 

stellen van groepsdoelen en individuele 

doelen. Wat willen wij als groep of als individu 

kunnen of kennen voor de voorjaarsvakantie? 

De kinderen gaan actief aan de slag met het 

oefenen van deze leerdoelen, zodat we deze 

ook daadwerkelijk kunnen behalen. 

De doelen zijn terug te vinden op onze 

klasse!muur in de klas, zodat we er dagelijks 

aan herinnerd worden. Hier houden we ook 

onze voortgang op het gebied van de doelen 

bij in een staafgrafiek.  Hoeveel procent van 

de dicteewoorden hebben we vandaag 

samen goed geschreven? Boven de 80%? 

Doel gehaald! YES! Betrokkenheid ten top.  

Groep 3 & 4 

Groep 3 en 4 

“Juf gaat naar een cursus Sprongen vooruit. Ze doet dan 

allerlei leuke rekenspelletjes in de klas.” 

Misschien komt jullie kind ook wel thuis met 

enthousiaste verhalen over rekenspelletjes. Wij oefenen 

veel in spelvorm. De kinderen leren op spelenderwijze 

te tellen en te rekenen. 

Onderstaande link worden de spelletjes uitgelegd.  

Bamzaaien: 

https://www.youtube.com/watch?v=GUYvOYRh7HA&lis

t=PLCS26NOwNRds-6RFY-

y2_WpaQV16mGC90&index=12 

Gok een hok:  

https://www.youtube.com/watch?v=6889AXMzo-

M&index=8&list=PLCS26NOwNRds-6RFY-

y2_WpaQV16mGC90 

Wellicht kun je thuis met je kind dit spel ook eens 

spelen. Daarnaast zijn spelletjes als Halli Galli en 

Ganzenborden (tellen, dobbelstenen) ook heel 

leerzaam. En het is (meestal) 😉 heel gezellig. 

 

Groep 7&8 
Na de kerstvakantie is er het een en het ander veranderd in groep 7/8. Juf Anneke Blankemeijer staat op de 
maandag voor de groep en juf Annet Westerveen werkt ook weer op de dinsdag. 
Ook zijn we gestart met een nieuw thema van Topondernemers 'A t/m Z'. Juf Anneke heeft hierbij 
aansluitend al een les gegeven over het communisme. Waarbij woorden als Sovjet Unie en Berlijnse Muur 
aan bod kwamen. Voor velen erg interessant! Daarnaast zal groep 7/8 vanaf 22 januari elke week een bezoek 
krijgen van Brenda Doorten. Zij zal, samen met juf Anneke en juf Annet, lessen geven uit 'Sociaal Gedrag Elke 
Dag'. Waarbij wij de kinderen sociale vaardigheden aanleren en hun bewuster maken van hun eigen 'ik'. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GUYvOYRh7HA&list=PLCS26NOwNRds-6RFY-y2_WpaQV16mGC90&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=GUYvOYRh7HA&list=PLCS26NOwNRds-6RFY-y2_WpaQV16mGC90&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=GUYvOYRh7HA&list=PLCS26NOwNRds-6RFY-y2_WpaQV16mGC90&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=6889AXMzo-M&index=8&list=PLCS26NOwNRds-6RFY-y2_WpaQV16mGC90
https://www.youtube.com/watch?v=6889AXMzo-M&index=8&list=PLCS26NOwNRds-6RFY-y2_WpaQV16mGC90
https://www.youtube.com/watch?v=6889AXMzo-M&index=8&list=PLCS26NOwNRds-6RFY-y2_WpaQV16mGC90
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Vriendelijke groeten, 
Team Oosterveldschool 

Spreuk van de maand 
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  Jarigen 
28 januari  Vai de Vries, 3 jaar 
1 februari Tygo Zoer, 4 jaar 
 
 

Nieuwsbrief ‘KDV/POV/BSO 
Uffelte januari 2018 

Terugblik op het kerstfeest 
Samen hebben we genoten van een heerlijk kerstdiner.  
Toen iedereen binnenkwam was het helemaal donker met gezellige 
kaarsjes aan. Iedereen zocht zijn placemat op en daarna begon 
Margo het kerstverhaal te vertellen, maar omdat deze al vaker was 
verteld, konden sommige kinderen het verhaal ook wel vertellen! 
Hierna mocht iedereen een bordje eten halen. Mmm… dat was 
smullen. Als je je bord leeg had en je lustte nog wat, kon je nog 
eens opscheppen. 
Als afsluiter nog een heerlijk toetje, en rond de kerstboom zongen 
we samen kerstliedjes! 
 

Verjaardagen van de Juffen 
Deze maand zijn Carola en Margo jarig. Dit jaar vieren we het anders! We gaan 
een dag organiseren dat we alle verjaardagen vieren. Juffendag! Verdere 
informatie volgt. 
 

Wiebelbillenboogie 
Vanaf 8 januari jl hebben we een 
themakrat van de Bibliotheek….het 
boek : ‘Wiebelbillenboogie’. 
We gaan hier 2 weken mee bezig op 
de POV en KOV. 
Een leuk boek over papa olifant die 
er wel een behoorlijke smeerboel 
van maakt als mama moet werken.  
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Met vriendelijke groet, 
Team KDV/POV/BSO Uffelte 
 

 
Activiteiten BSO Uffelte van januari 2018 

 
Maandag 22 januari - indianentooi maken *van 14:15-15:45 

Maandag 29 januari - Hutten bouwen* 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 

 

Nationale Voorleesdagen 
SSStttt…. De tijger slaapt. Van Britta Teckentrup 
Dit boekt staat centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen. Een leuk boek voor 
peuters over een tijger die heerlijk ligt te slapen. Verschillende dieren moeten de 
tijger voorbij en doen dit op hun eigen ludieke manier. 
Uiteindelijk vieren alle dieren samen een gezellig verjaardagfeestje. Op donderdag 
25 januari en vrijdag 26 januari starten we dit voorleesfeest met een voorleesontbijt. 
Alle kinderen komen in pyjama op de POV. 
Karlijn uit groep 8 komt de kinderen voorlezen uit het prentenboek. 
Daarna gaan we gezamenlijk genieten van een overheerlijk ontbijt 
We zijn daarna gedurende 2 weken met dit boek aan het werk. 
Het voorleesfeest wordt op 8 februari afgesloten met een Voorstelling van Renate 
Moespot in de Twingel in Dwingeloo .  
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