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September                        Agenda 
24-09-2018 Voorstelling Othello, groep 7 en 8, in Diever 

25-09 Motorische screening gr. 1-2 

26-09 Kick-off Strategisch Beleidsplan (lkr. 14.30-17.30 uur) 

24-09 
t/m 28-09 

Week van de Pauzehap voor groep 5 t/m 8 
(ik eet het beter) 

27-09 Smokey, gastlessen brandveiligheid gr. 1 t/m 8 

28-09 Muziekgastles voor groep 5 t/m 8 Swingband 

12-09 t/m 
26-09 

Jantje Beton, groep 7/8 

Oktober Start Oktobermaand Kindermaand 

01-10-2018 MR-OT vergadering (kc de Vuursteen 20.00 uur) 

03-10 Start Kinderboekenweek Vriendschap                                                                                          

04-10 Dierendag vieren 

05-10 Dag van de leerkracht 

 Groep 3- 4 Natuurles in het bos (ipv 21 sept.) 

10-10 Schoolkorfbaltoernooi, gr. 3 t/m 8 in Uffelte va. 14.30u 

10-10 BHV herhaling (lkr. 13.30-16.30 u kc de Vuursteen) 

11-10 Afsluiting Kinderboekenweek 

13-10 Oud papier 

17-10 Scholing lkr. OT Talentontwikkeling 13.15-16.15u 

17-10 Zakelijke ouderavond 19.30 uur 

22 t/m 26-10 Herfstvakantie 

29-10 luizencontrole 

29-10 Cursus I meer-hoogbegaafdheid. Lkr. gr. 1 t/m 4 15.00-
18.00u 

29-10 GMR vergadering 

30-10 Scholing lkr. OT  Visie (Tweemonds) 16.00-19.00 uur 

  

           

 

 

     

 

 

 

 

 

Welkom op school: 
Airen Berends, zusje van Janille,  

Bruce Boer, broertje van Boyd, 

Indy Dekker en Anna Eisses, zusje 

van Jet,  van harte welkom in de 

kleuter-groep. Ook Sara Visser 

(groep 6) en haar ouders wensen 

wij veel plezier in Uffelte en 

welkom op de Oosterveldschool! 

Wij gaan inmiddels al weer 4 weken naar school, de 
zomervakantie lijkt alweer lang geleden… Inmiddels 
verkleuren de bomen, laten  hun bladeren vallen, 
overal vind je volop eikels, kastanjes en beukennootjes. 
Paddenstoelen schieten uit de grond…. Ja het is weer 
herfst! Een seizoen dat er voor kinderen buiten van 
alles valt te ontdekken en te beleven…..tja en voor je 
het weet is het al weer herfstvakantie! 

Van 3 t/m 14 oktober is 

het Kinderboekenweek  

met als thema 

vriendschap: Kom erbij! 

 

Oud Papier: 
Zaterdag 

13 oktober 
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Waar komen paddenstoelen vandaan? 

 

Geen herfst zonder paddenstoelen! 

Kinderen die hier meer over willen weten, kunnen dit Mini Informatieboekje 

van het Documentatiecentrum lezen. Je vindt het boekje in de bibliotheek 

of misschien heb je hem al op school. Maar... nu kan iedereen het boekje 

ook GRATIS online lezen! Tot 1 oktober tenminste. Hoe leuk is dat?! 

Vanaf 7 jaar.  (Je kunt het boekje ook voor laten lezen> luisterboek) 
 

                                    

                                            

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

De week van de Pauzehap 
Van 24 tot en met 28 september is het de Week 
van de Pauzehap.Met dit interactieve 
lesprogramma ervaren en leren de kinderen  
van groep 5 tot en met 8 hoe lekker het is omte 
kiezen voor gezonde  tussendoortjes. Daarbij 
leren de kinderen verschillende Pauzehappen 
uit de Schijf van Vijf kennen. Bij een gezonde 
pauze hoort, naast een goed 10-uurtje, ook lekker 
bewegen en ontspanning.Zo kunnen de kinderen 
vol energie weer aan de slag! 

 
 

 

Donderdag 20 september jl. hebben de 

kinderen van de Oosterveldschool, tijdens de 

informatiemiddag en –avond, hun ouders 

van alles over hun klas, groep en het leren op 

school kunnen vertellen.  Wij, team en 

kinderen, zijn blij met de grote opkomst en 

belangstelling van de ouders! 

https://ars-scribendi-uitgeverij-bv.email-provider.nl/link/kuigk2ruht/3w54beqobn/cy8oymifoz/5eenat0jom/bjlkxteznj
https://ars-scribendi-uitgeverij-bv.email-provider.nl/link/kuigk2ruht/3w54beqobn/eohbhsbfak/5eenat0jom/bjlkxteznj
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Jaarplanning en ouderhulplijst: 
 Als bijlagen vindt u de jaarplanning en de 
ouderhulplijst. Alle activiteiten die tot nu toe 
bekend zijn, staan vermeld in de jaarplanning. 
Handig voor de ‘thuisagenda’. Hulp van uw kant is 
altijd fijn voor ons, daarvoor hebben wij een 
ouderhulplijst. Wilt u aangeven waar u bij kunt 
helpen en deze volgende week meegeven naar 
school. Dan maken wij daar een inventarisatie van. 

           Gezamenlijke vakanties scholen Stichting Talent Westerveld 2018-2019 

Herfstvakantie 20 oktober  2018 t/m 28 oktober  2018 

Kerstvakantie 22 december  2018 t/m   6 januari  2019 

Voorjaarsvakantie 16 februari  2019 t/m 24 februari  2019 

Paasweekend 19 april 2019  + 22 april 2019 

Meivakantie 23 april 2019 t/m   5 mei 2019 

Hemelvaart 30 mei 2019 + 31 mei 2019 

Pinkstermaandag 10 juni 2019    

Talentstudiedag 11 juni 2019      

Zomervakantie 13  juli  2019 t/m 25 augustus  2019 

 

 

Voor de zomervakantie hebben de kinderen van 
groep 3 en 4* boeken geleend via het project 
Vakantielezen. (Oranje tas met boeken) Deze 
boeken moeten weer worden ingeleverd op 
school. Wie nog een van deze boeken thuis 
heeft, graag ZO SPOEDIG MOGELIJK weer 
meenemen naar school!! 
 

Oktobermaand Kindermaand wordt georganiseerd om kinderen, 
met hun (groot)ouders, gratis kennis te laten maken met kunst, 
cultuur en erfgoed in Drenthe in de maand oktober. Zo kunnen 
kinderen musea en/of theaters bezoeken en deelnemen aan 
culturele activiteiten. Afgelopen week heeft ieder kind het 
speciale boekje meegekregen, met het aanbod over wat er zoal 
te doen is tijdens de Oktobermaand Kindermaand. 
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Plusklas Stichting Talent Westerveld 

Met de invoering van passend onderwijs heeft ook het passend onderwijs aan (hoog)begaafde 

kinderen meer aandacht gekregen. Zo ook bij Stichting Talent Westerveld! 

De stichting heeft vorig schooljaar het initiatief genomen om boven-schoolse plusklassen op te 

zetten. Dit wil zeggen dat alle scholen binnen Stichting Talent Westerveld kinderen kunnen 

aanmelden voor de plusklassen. Deze aanmelding geschiedt door de IB’ers van de scholen, in 

samenspraak met de meer- en hoogbegaafdheidcoördinatoren, de leerkrachten en de ouders. 

Dit schooljaar zijn we van start gegaan met twee plusklassen voor de kinderen van groep 5/6 

en twee voor de kinderen van groep 7/8. De aangemelde kinderen  bezoeken één ochtend in 

de week een plusklas. Deze is gevestigd in een lokaal in obs De Hoekstee in Vledder. De 

groepen worden begeleid door juf José Meijer.  

De plusklas is bedoeld voor “slimme” kinderen die meer willen of meer nodig hebben. Méér 

plezier, méér inzicht in zichzelf, méér kennis over denken en leren en méér uitdaging.  

De Plusklas is een aanvulling op wat er op school gebeurt. De kinderen van de plusklassen 

kunnen meer aan dan het reguliere onderwijsaanbod hen vaak biedt. De kinderen beschikken 

veelal over een onderzoekende houding en een creatief denkvermogen. In een plusklas 

kunnen deze kinderen leren op een manier die bij hen past. Ook ontmoeten ze ‘peers’, 

ontwikkelingsgelijken aan wie ze zich kunnen spiegelen.  

In De Plusklas wordt er aandacht besteed aan verschillende soorten denkvaardigheden en het 

toepassen daarvan. Daarnaast is er aandacht voor de ‘mindset’, filosoferen, het leren-leren, 

het creatief denken en natuurlijk ook aan cognitief uitdagende opdrachten.  

Per periode werken we aan een thema. Aan de uitvoering van deze thema’s worden duidelijke 

eisen gesteld. Daarnaast stellen de kinderen ook eigen doelen waarmee ze aan de slag gaan.  

Ons doel is om deze kinderen zo uit te dagen dat ze het plezier in school behouden en hen 

medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen groei (mindset)!  

 

Wilt u meer informatie over de plusklas? Neem dan gerust contact op met José Meijer 

j.meijer@talentwesterveld.nl  
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TECHNIEK TASTBAAR ! 

12 oktober 2018 - RSG TROMP MEESTERS STEENWIJK 

Binnen het basisonderwijs wordt hard gewerkt aan een goede invulling van Wetenschap 
en Techniek in het schoolcurriculum. Ervaringen voor de kinderen waarmee ze in 
aanraking komen met de techniek, technische bedrijven en de mogelijkheden in het 
technische werkveld, helpen hier natuurlijk bij. 

Bedrijven ondersteunen deze inspanning van harte en werken graag mee aan het 
vergroten van het enthousiasme bij leerlingen voor technische opleidingen. 

De TechnetKring Meppel - Steenwijk, waarin technische bedrijven en opleidingen 
samenwerken om de instroom in de technische opleidingen te vergroten, organiseert 
volgend schooljaar voor de 4e keer in uw regio het “doe-en-beleef-techniek 
festijn” Techniek Tastbaar. Dit evenement is ook al met groot succes georganiseerd in 
Drachten, Leeuwarden en Sneek. Het doel is om de jeugd kennis te laten maken met 
techniek in de breedste zin en informatie te geven over de mogelijkheden van een 
opleiding en carrière in de techniek. 

Ongeveer 30 technische bedrijven uit verschillende technische branches organiseren 
voor kinderen in de leeftijdsgroep van 10 tot 16 jaar allerlei doe-activiteiten: Sleutelen, 
lassen, solderen, ontwerpen op de computer, 3D printen, techniek in de zorg, 
laboratoriumwerk, bouwen, programmeren en nog veel meer. Ook kunt u meer zien en 
beleven over de leerlijn techniek (Techniek, Talent & Energie) voor het basisonderwijs. 

Om een idee te krijgen van dit evenement kunt u de facebookpagina van Techniek 
Tastbaar bezoeken of filmpjes op youtube (zoeken op “techniek tastbaar”). 

Wij nodigen alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs van harte uit 
om zich te verwonderen over techniek en om techniek te beleven. De leerkrachten zijn 
natuurlijk ook van harte uitgenodigd. Ook de ouders willen we graag ontvangen. Zij 
spelen immers een belangrijke rol in de keuzes en het loopbaanproces van hun kinderen. 

 Nog even de feiten op een rijtje: 

Evenement:    Techniek Tastbaar 

Wanneer:        Vrijdag 12 oktober 2018 van 14.00 tot 21.00 uur    

Waar:              RSG Tromp Meesters, Stationsstraat 40, 8331 GK  Steenwijk 

 Voor wie:        Kinderen in de leeftijdsgroep 10 tot 16 jaar en hun ouders en leerkrachten. 

 Tot ziens op 12 oktober in Steenwijk! 

 Namens de organisatie van Techniek Tastbaar,  John van Mierlo, project coordinator  
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Beweegactiviteiten georganiseerd door de Beweegcoaches Westerveld 
(let op: kleine aanpassingen binnen het programma!) 

 
Nationale Sportweek Westerveld van start (15-29 september) 
Van 15 tot en met 29 september houden totaal 10 sportclubs uit Westerveld open trainingen of 
verzorgen sportclinics, met als doel sporten en bewegen te promoten voor sportclubs. Een perfecte 
kans voor jong en oud om gemakkelijk nieuwe sporten uit te proberen bij een sportclub en samen 
sportplezier te beleven. Jeugd én volwassenen kunnen hieraan gratis meedoen! Voor de exacte dagen, 
tijden, sporten en locaties zie de Facebook-pagina van de Beweegcoaches Westerveld, of ga 
naar www.gemeentewesterveld.nl/nationalesportweek. 
  
Survivalcursus Root In Nature (3 oktober-7 november) 
Wegens grote belangstelling bied Roots In Nature een tweede survivalcursus aan in het najaar. Lijkt 
het je leuk om mee te doen? Je leert onder andere hoe je vuur moet maken met alleen maar een vonk 
van een magnesium stick. Ook leer je hoe je een echte waterdichte hut moet maken met takken en 
bladeren. Verder behandelen we eetbare planten en een stukje eerste hulp bij ongelukken. Als je de 
cursus veilig en goed afrond krijg je, je eigen mes mee naar huis. Bij twijfel wordt er eerst met je ouders 
overlegt. De cursus loopt van 3 oktober tot en met 7 november op de woensdag middag vanaf 14.00 
uur. In de herfstvakantie ben je vrij. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden 
op www.rootsinnature.nl 
  
Schoolkorfbaltoernooi (10 oktober) 
Op 10 oktober vindt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi weer plaats. Ook dit jaar is het weer op het 
korfbalveld in Uffelte (tegenover de Oosterveldschool). We rekenen op veel deelname, zodat we er 
een sportief en gezellig evenement van kunnen maken. Geef je op via je eigen basisschool vóór 20 
september en kom meedoen met een team van je school. We beginnen om 14:30 uur, dus zorg dat je 
er dan bij bent! 
  
Scholierencross DOS AVD 4-12 jaar (27 oktober) 
Als onderdeel van de welbekende AVD-Cross en de Dwingelderveldloop van DOS AVD wordt dit jaar op 
27 oktober ook een Scholierencross georganiseerd voor 4-12 jarigen! Scholieren tot 12 jaar uit de regio 
kunnen zich aanmelden, om vervolgens kleine rondjes van 500 meter over het parcours van de cross te 
rennen. Het parcours is variërend (door bos, over steen etc.) en is voor iedereen toegankelijk! Wil je 
hieraan meedoen, stuur dan een e-mail naar Joost Poot: papajo@home.nl 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Tim Jansen | Beweegcoach en JOGG-regisseur | Team Maatschappelijk Welzijn 

GEMEENTE WESTERVELD |  Postbus 50, 7970 AB  Havelte | Raadhuislaan 1, 7981 EL  Diever  

http://www.gemeentewesterveld.nl/nationalesportweek
http://www.rootsinnature.nl/
mailto:papajo@home.nl
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Nieuwsbrief ‘KDV/PSZ/BSO Uffelte’ September-Oktober 2018 
 
 
Jarigen  
Op 4 september is Jami de Woo 2 Jaar geworden 
Op 16 september is Milou Mulder 2 Jaar geworden 
OP 1 oktober word Jelmer Kramer 8 jaar 
Op 5 oktober word Mercedes Warnders 4 jaar  
Op 9 oktober word Lois Baaiman 7 jaar 
Op 12 oktober word Briyan Baaiman 11 jaar 
Op 13 oktober word Laurie Bruinenberg 4 jaar 
Op 18 oktober word Silke Kramer 6 jaar  
Op 19 oktober word Ronja Annen 4  jaar 
Op 25 oktober Word Kensi Klemens 1 Jaar 
OP 27 oktober Word Seth Klomp 1 Jaar 
Op 30 oktober word Odylia Druif 4 jaar 
Wij wensen jullie een hele fijne verjaardag toe! 
 
 
Welkom  
Nieuwe kinderen die zijn begonnen op de Peuteropvang  
Eline Pouwels, Miakoda Noorman en Milou Mulder.  
We hopen dat ze samen met papa en mama een gezellige tijd hebben op de peuteropvang.  
 
Afscheid  
In oktober nemen we afscheid van Mercedes Warnders, Laurie Bruinenberg, Ronja Annen en Odylia 
Druif.  
We wensen deze 4 stoere meiden heel veel plezier bij juf Loke , juf Brigitte en juf Margreet.  
 
Thema,s  
We zijn het nieuwe schooljaar begonnen met het thema Welkom.  
In dit thema brengen we alle regels en gewoontes even weer onder de aandacht.  
De komende weken gaan we werken in het thema Herfst en de kinderboekenweek.  
We maken een herfstwandeling om takjes, blaadjes, eikels, kastanjes en beukennootjes te zoeken.  
Hopelijk komen we de paddenstoelen van  hompeltje en Pompeltje nog tegen in het bos .  
  
Opzegversje (met de duimen) 
Hompeltje en Pompeltje  
Die klommen op een berg.  
Hompeltje is een kabouterje   
en pompeltje een dwerg.  
Ze klommen hoog tot in het topje  
En schudden, schudden met hun kopje.  
Toen zijn ze in de berg gekropen  
En niemand zag ze ooit meer lopen.  
Nu liggen ze beiden op een oor,  
sssttttt…. Ik geloof dat ik ze hoor.  
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Kinderboekenweek 
Het thema van de kinderboekenweek is vriendschap en begint op 3 oktober.  
  
 Verbetermeter 

Als jullie een mail krijgen van de verbetermeter zouden jullie deze dan in willen vullen?  
Wij zien hierin graag jullie mening over onze opvang.  
 

 
Activiteiten BSO Uffelte van Oktober 2018, staan in het teken van de herfst! 

Maandag 1 oktober ‘Regenkoker maken’* van  14:15-15:45 
Maandag 15 oktober ‘Splitter Spatter schilderij’* van 14:15-15:45 

Maandag 29 oktober ‘Kristal Bladeren’* 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 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team KDV/PSZ/BSO Uffelte 
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