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Agenda  
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 groep 1 t/m 4 
23-02 Kijkmiddag Topondernemers en Ateliers, vanaf 13.45 uur 
26-02 t/m 02-03 Voorjaarsvakantie 
06-03 Dag van Techniek in Diever, groep 7/8 ->nodig: fiets en begeleiding 
10-03Oud papier 
14-03 GMR vergadering 
16-03 Nationale Pannenkoekendag 
20-03 MR-OT vergadering 
28-03 Grote Rekendag 
29-03 Eitje tik wedstrijden 
30-03 t/m 02-04 Goede vrijdag en Pasen 
04-04 Schoolvoetbal jongens, groep 7/8 
09-04 Project VVN, Dode Hoek voor groep 7/8 
10-04 Nationale Buitenlesdag 
11-04 Schoolvoetbal meisjes, groep 7/8 
14-04 Oud papier 
17-04 MR-OT vergadering 
20-04 Koningsspelen 
23-04 GMR vergadering 
24-04 Voorstelling Scala, groep 7/8 Shakespeare in Diever-> nodig: fiets en begeleiding 
27-04 t/m 06-05 Koningsdag en Meivakantie 

Kijkmiddag Topondernemers en ateliers 
Vrijdagmiddag 23 febr as vanaf 13.45 uur bent u 
allen van harte welkom om een kijkje te nemen 
in school. De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben 
de afgelopen weken met Topondernemers en de 
ateliers verschillende activiteiten gedaan. We 
delen graag met u wat wij ontdekkend en 
inspirerend onderwijs vinden. 
We zien u graag! 

Welkom! 
In de kleutergroep heten wij Tygo 
Zoer van harte welkom. Veel 
plezier, samen met je familie, op de 
Oosterveldschool. 

Nationale Pannenkoekendag 
Op vrijdag 16 maart as is de jaarlijkse 
Pannenkoekendag. We zijn voor deze 
dag op zoek naar ouders of opa’s en 
oma’s die ons willen helpen bakken. 
De invulling van de dag wordt 
binnenkort bekend gemaakt. 
U kunt zich opgeven voor het bakken 
bij juf Annet. 

Sociaal gedrag- elke dag 
Elke week wordt u op de hoogte gehouden 
door middel van de LET-Op kaarten. De 
komende week staat ‘luisteren naar elkaar’ 
centraal.  
In groep 1-4 en groep 5-8 wordt er dagelijks 
aandacht aan besteed en hangen de kaarten 
zichtbaar in de klassen.  
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Vriendelijke groeten, 
Team Oosterveldschool 

Spreuk van de maand 
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Jarig! 
16 februari: Zoe Molenkamp  is 2 jaar geworden 
26 februari: Lily Bruinenberg wordt 5 jaar 
27 februari: Djon Gol wordt 10 jaar   
We wensen iedereen een fijne verjaardag! 

 

Nieuwsbrief ‘KDV/POV/BSO 
Uffelte februari 2018 

Met vriendelijke groet, 
Team KDV/POV/BSO Uffelte 
 

Oproep: Eierdozen 
Graag willen we een oproep doen om eierdozen te verzamelen!  
We gaan weer eieren verkopen, maar hiervoor hebben we nog 
eierdozen nodig. In de dozen moeten 10 eieren passen. Je kunt ze 
afgeven bij de psz/bso of het kdv.  
 

 
Activiteiten BSO Uffelte van februari 2018 

 
Maandag 5 maart - Letterarmbandjes maken *van 14:15-15:45 

Maandag 12 maart – Appel 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 
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