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November

27-11
29-11

December

03-12
04-12
05-12
08-12
20-12

Januari

24 dec t/m
4 jan 2019
07-01
07-01
12-01
14-01
17-01
22-01
31-01
???
???

AGENDA
Scholing lkr. OT
Talentontwikkeling 15.00-17.00 u
Scholing lkr. OT Visie
(Tweemonds) 16.00-20.00 uur
MR-OT vergadering (KC de
Vuursteen 20.00)
Surprise kijkavond, 19.00-20.00
uur
Sinterklaas op school
Oud papier
Kerstfeest vieren(Kerstdiner
17.30-19.00u ??)
Kerstvakantie
Nieuwjaarskoffie/thee op school,
8.30-9.00 uur
Luizencontrole
Oud papier
MR-OT vergadering,
Oosterveldschool 20.00 uur
GMR-vergadering
Scholing lkr. OT Visie
(Tweemonds) 16.00-20.00 uur
Voorstelling gr. 1-2 “Bang
mannetje” 10.00u Bosrank
Nationaal voorleesontbijt
Open dagen VO

Oud Papier:
Zaterdag

8 december ‘18
12 januari ‘19

Welkom op school:
In groep 1:
Laurie Bruinenberg, Odylia Druif,
Lisa Mulder, Mercedes Warnders,
Maroz Warnders, Ronja Annen en
Niek Hoorn
In groep 7 en 8:
Merel Boor en Rogier Boor.
Van harte welkom en veel
plezier op de Oosterveldschool!

Wij wensen Jelmer Kramer
veel succes op KC de
Vuursteen en Vincent
Eijckelhof veel succes in
Dwingeloo op de Burg.
W.A. Storkschool.

Hij komt, hij komt……. Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in ons land….De hele school is weer omgetoverd in
Sinterklaassfeer. De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 zijn al druk doende om een mooie surprise in elkaar te
knutselen… Dinsdagavond 4 december is iedereen van harte welkom om tussen 18.30 en 19.15 uur deze mooie
surprises te bewonderen.
Woensdag 5 december brengt Sinterklaas een bezoek aan de kinderen van de Oosterveldschool. Iedereen is
natuurlijk van harte welkom om bij de aankomst van Sint aanwezig te zijn. (wij verwachten dat Sint rond 8.45
uur zal arriveren….)Wanneer het welkomstwoordje is gesproken gaan de kinderen met Sint en de
Pieten naar binnen (en de ouders gaan naar huis) Voor de kinderen volgt dan een gezellig Sinterklaasfeest….
Om 12.30 uur is het feest afgelopen en gaat iedereen naar huis.
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Van Gerben …..
Het jaar 2018 zit er al bijna weer op. Eerst ontvangen we Sinterklaas nog op beide scholen en daarna wordt
alles snel veranderd voor de kerst.
Formatie
Rosalie gaat 14 december met zwangerschapsverlof. Ze wordt op de Oosterveldschool vervangen door
Marijke van Assema. Marijke gaat woensdag, donderdag en vrijdag groepsleerkracht zijn van groep 56.
Rosalie werkt op het leerplein, op beide scholen een dag. Op de Vuursteen wordt ze vervangen door Stefanie
en op de Oosterveldschool door Marijke.
Verder gaat Marion vd Rotten een verre en lange reis maken naar Zuid-Amerika, ze vertrekt woensdag 12
december en komt aan het eind van de kerstvakantie weer terug. Ze wordt vervangen door Jenny Walta en
Holdrik-Jan. Tenslotte is Jeanet ter Schure terug van zwangerschapsverlof en gaat op de woensdag en
donderdag lesgeven in groep 34 in Uffelte. Patricia Bezemer is er op de overige dagen.
Vervanging
Tot nu toe hebben we zieke leerkrachten steeds kunnen vervangen op een middag na voor de kleuters op de
Oosterveldschool. Wel is een aantal keren de leerkracht die op het leerplein in ingezet voor een groep.
Vervanging blijft heel lastig. De vervangingspool waar we aan deelnemen levert bijna nooit meer een
vervanger.
Inloop
Onze scholen zijn vanaf 8.15 uur geopend voor de kinderen. Alle kinderen mogen ev. met ouders en/of
andere begeleiders naar de klas gaan. Daar gaan ze rustig met iets bezig. Dat kan zijn werken aan de
weektaak, lekker lezen of iets anders wat met de leerkrachten is afgesproken. Wilt u zelf letten op de
meegekomen (jongere) broertjes of zusjes?
Om 8.25 uur gaat de bel, dat is het teken voor de ouders/begeleiders om de klas te verlaten en voor de
kinderen het sein dat we bijna beginnen. Op deze manier moet het lukken om half negen met de lessen te
starten.
Ik wens iedereen al vast fijne dagen toe en een gezond 2019!

Schoolkrant
De schoolkrant wordt door (alle) kinderen van de
Oosterveldschool geschreven en samengesteld. De
eindredactie en verdere afwerking wordt verzorgd door
juf Annet Wonder. De schoolkrant verschijnt vier keer
per jaar. De leerlingen van groep 7 en 8 bezorgen de
schoolkrant in het dorp.
Wanneer u, ouders van kinderen die nieuw bij ons op
school zijn gekomen, de schoolkrant wilt ontvangen,
kunt u dit even doorgeven op school. Een abonnement
op de schoolkrant bedraagt € 3,50 per jaar.
Wij dagen jullie uit om het meest lekkere, leuke en
gezonde gerecht van de gemeente Westerveld te
bedenken!
Bedenk (thuis) een gezond recept en stuur deze op!
Jullie recepten kunnen tot vrijdag 7 december worden
ingediend voor deelname aan de kookwedstrijd.
Per gemeente beoordeelt een heuse vakjury - bestaande
uit een kok, beweegcoach en een wethouder - de
inzendingen. Zij bepalen half december welk gerecht het
meest lekker, vers, regionaal, gezond en betaalbaar is.
Het winnende recept komt op de kaart te staan van het
deelnemende restaurant in de eigen gemeente. Als jij
wint dan wint jouw hele schoolklas een kookworkshop
onder begeleiding van een chef-kok! Alle winnende
gerechten uit de 12 Drentse gemeenten worden
gebundeld in een kookboek.
Neem bij vragen contact op met Karlijn
Meijerink, k.meijerink@ivn.nl , 0619409145.
Inzendingen kunnen gestuurd worden naar: IVN
Noord, Bosrand 2, 9401 SL Assen,
of digitaal naar k.meijerink@ivn.nl .
Vergeet niet je naam, je klas en je school erbij te
zetten!

Talent en Ateliers en scholing
Onlangs zijn wij schoolbreed weer
gestart met de ateliers. Hierin kunnen
kinderen volop werken aan hun talenten
of ongekende talenten ontdekken…
Ook de leerkrachten van ons onderwijsteam hebben een scholing gevolgd over
talentgericht onderwijs en kindgesprekken. (Dit werd verzorgd door
Nienke Bouwman van de IJsselgroep)
Daarnaast volgen de leerkrachten nog
een teamscholing. Deze studiemiddagen wordt gegeven door Suze
Roelofs-Emonds (zie ook
www.Tweemonds.nl) Centraal in deze
scholing staat het vergroten van
welbevinden en betrokkenheid bij
kinderen, leren waar je blij van wordt en
waar je meer over wilt leren…. Een van
de speerpunten van onze onderwijs visie
“welbevinden en betrokkenheid” wordt
ook goed verwoord door Marc Lammers.
Zie hiervoor het filmpje op youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=P3
5CB mI13P4
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Leerlingenraad:
De leerlingenraad is weer samengesteld. Tess en
Dani (groep 3-4) Tim G. en Imara (groep 5-6)
Sophie en Mayron (groep 7-8) gaan samen met
meester Gerben in de leerlingenraad meedenken
en meepraten over de dingen die ons op school
bezig houden.

AVG-formulier school
Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wij als school
hebben hier mee te maken. (denk aan
foto’s, twitter etc.) Als u het
formulier nog niet hebt ingeleverd,
wilt u dat zo spoedig mogelijk doen?

Even voorstellen:
Beste ouders,
Al een poosje werk ik met veel plezier als leerkracht voor de groepen 7 en 8 aan uw school .Fenna heeft me
gevraagd een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief.
In september 2018 heb ik het besluit genomen om terug te keren naar het onderwijs.
Mijn drijfveer terug te keren naar het basisonderwijs is dat ik kennis en vaardigheden wil delen met kinderen
,ouders en mijn collega's. Ik hoop hierbij een positieve meerwaarde te zijn. Kinderen heb ik altijd leuk
gevonden en heb altijd met plezier lesgegeven.
Ervaring heb ik opgedaan in het basis-,speciaal onderwijs voortgezet speciaal- en voortgezet onderwijs in
diverse functies.
Kernbegrippen als blijdschap, betrokkenheid oplossings -en ontwikkelingsgerichtheid zijn voor mij van groot
belang. Ik ben blij dat ik de ruimte krijg van de directie van uw school en onderwijsteam bovenstaande mede
vorm te geven.
Ik woon in Dokkum en ben sinds 1977 getrouwd . We hebben 3 kinderen, 2 schoonzonen ,1 schoondochter en
totaal 6 kleinkinderen. Twee daarvan hebben dezelfde leeftijd als de kinderen van groep 7/8. Ik hoop alle
ouders van mijn groep spoedig te ontmoeten.
Ik hecht aan een open en transparante communicatie. Mocht u vragen hebben dan ben ik altijd op school
bereikbaar.
Ik hoop dat de kinderen aan het eind van hun schooljaar kunnen terugkijken op een leerzaam en een prachtig
schooljaar.
Vriendelijke groet, Rients Dijkstra

Leerkracht groep 3/4.
Mijn naam is Patricia Bezemer.
Ik ben 26 jaar oud en woon in Meppel.
Na de PABO heb ik de Master tot
Gedragsspecialist afgerond.
Op dit moment werk ik fulltime op deze
school in groep 3/4. Eind november komt
Jeanet voor 2 dagen terug in deze groep en
blijf ik op maandag, dinsdag en vrijdag tot
het eind van het schooljaar werkzaam in
deze groep. Ik vind het belangrijk dat alle
kinderen met plezier naar school gaan, zich
veilig en gezien voelen in de groep en zich
optimaal ontwikkelen op eigen niveau.
Wanneer jullie vragen hebben, kom gerust
even binnen!
Vriendelijke groet, Patricia

Kerstviering,
Wanneer Sint weer is vertrokken naar
Spanje, gaan wij de school omtoveren
in Kerstsfeer….
Over hoe het Kerstprogramma er
precies uit gaat zien, wordt nog druk
nagedacht, maar u wordt tijdig via een
info mail op de hoogte gebracht.
Wel is het goed om alvast in de agenda
te zetten dat vrijdag
21 december de kinderen om 12.30 u.
vrij zijn en van de Kerstvakantie
kunnen gaan genieten.
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Schoolmaatschappelijk werk
Op de donderdagochtend, om de
2 weken, is Melissa Jansma,
schoolmaatschappelijk werker,
op school aanwezig. Het School
Maatschappelijk Werk biedt
professionele hulp aan kinderen en
jongeren van 4 tot 18 jaar en hun
ouders bij het omgaan met of het
oplossen van verschillende
problemen. Het inschakelen van de
schoolmaatschappelijk werker
gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het
initiatief uitgaan van de interne
begeleider of de leerkracht, maar ook
ouders kunnen, als ze dat nodig
vinden, rechtstreeks contact
opnemen met de
schoolmaatschappelijk werker.
Er kunnen verschillende redenen zijn
waarom u toenadering zoekt tot het
schoolmaatschappelijk werk. Veel
voorkomende thema’s zijn
weerbaarheid, het omgaan met boze
buien, omgaan met echtscheiding en
onzekerheid.

Aanwezigheid
Aanwezigheid:
Eén keer per twee weken op
de donderdagochtend. U kunt
binnenlopen, bellen of mailen:

Melissa Jansma
Telefoon: 06-22 43 63 72

De insteek van het schoolmaatschappelijk werk is een
laagdrempelige en vertrouwde
omgeving te bieden waar er gewerkt
wordt aan het zelfstandig oplossen
van problemen. Vaak is de
begeleiding kortdurend. Er kunnen
gesprekken met de kinderen gevoerd
worden, maar ook ouders kunnen hier
terecht met opvoedingsvragen.

De schoolmaatschappelijk werker kan
doorverwijzen wanneer meer hulp
passend is. Vanaf januari 2015 gaan
verwijzingen via de gemeente
Tijdens schoolvakanties en buiten schooltijden is er
Westerveld. Zonder toestemming
altijd
het School Maatschappelijk
Werk
verstrekt
hetiemand
Schoolvan
Maatschappelijk
Werk geen informatie
over u aan derden. Bovendien heeft u
bereikbaar
altijd het
recht omvia:
uw eigen gegevens in te zien.
E-mail: m.jansma@welzijnmw.nl

Welzijn MensenWerk: T 085-273 14 44
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Nieuwsbrief ‘KDV/PSZ/BSO Uffelte’ November 2018
Jarigen
Op 1 november Word Leon Bouma 1 Jaar
Op 8 november word Maroz Warnders 4 jaar
Op 18 november word Lisa Mulder 4 jaar
OP 30 November Word Noa Hoorn 1 Jaar
Wij wensen jullie een hele fijne verjaardag toe!
Afscheid.
We nemen in november afscheid van Lisa Mulder en Maroz Warnders.
We zien ze allebei weer terug bij ons op de BSO.
We wensen Lisa en Maroz veel plezier op de basisschool.
Bij de BSO nemen we afscheid van Jelmer Kramer, veel succes en plezier in bij je nieuwe school!
Thema’s
Na de herfstvakantie beginnen we met het boekenpret thema “kleine muis zoekt
een huis”.
Ieder kind krijgt het boek van kleine muis mee naar huis.
We hopen dat jullie het boek veelvuldig gaan voorlezen want voorlezen is
samen genieten van een mooi verhaal
kijken naar mooie plaatjes
nieuwe woorden leren
even samen rustig zitten
Uiteraard wordt het boek ook voorgelezen op de groep.
In het kader van dit thema maken we ook een mooie lampion voor Sint Maarten.
Zodra de lichtjes gedoofd zijn en de tasjes gevuld zijn gaan we door naar Sinterklaas en Kerst.
Naar het bos geweest
Het thema herfst zijn we begonnen met een uitje naar het bos.
In auto’s gingen we naar dwingeloo. Daar aangekomen ging iedereen
opzoek naar dingen van de herfst eikels, kastanjes, mooi verkleurde
bladeren, beukenootjes, tamme kastanjes en paddenstoelen het was er
allemaal!!
Actie
Zoals ieder jaar hebben we in november de jaarlijkse cadeaupapieractie
Ieder kind krijgt 20 rollen mee naar huis om te verkopen.
Dit is een actie van KDV, POV en BSO
Ouderavond
Dinsdagavond 13 november staat onze jaarlijkse ouderavond gepland.
Naast het zakelijke deel gaan we ook weer een knutselactiviteit doen.
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Uitje Duinen zathe ter ere van het 10 jarige jubileum van KAKA
Eindelijk was het dan zover, we gingen met de BSO kinderen naar Duinen zathe in Appelscha.
Rond kwart voor tien gingen we ons verzamelen in het lokaal van het KDV, wat een gezellige drukte
was dat. Even een indeling maken voor de auto’s, en we konden vertrekken richting Wapserveen.
Daar stapten we met 2 andere locaties in de bus op weg naar Appelscha.
Alle kinderen kregen een hesje aan zodat ze goed herkenbaar waren.
Bij aankomst eerst wat afspraken gemaakt en toen het park in. Allereerst gingen we naar “het
verkeerspark”. Eerst even een rijbewijs ophalen.( Jaaa, dat ben je daar nodig!!) Dan een autootje
uitzoeken en rijden maar. Dat viel nog wel een beetje tegen. De politie reed ook rond, dus je kon
geen rare dingen uit halen.:) Met z’n allen in de speel/klim tuin gespeeld, in de achtbaan gezeten,
gevlogen in de vliegtuigjes, sommige kinderen gingen griezelen in het spookhuis, en natuurlijk niet te
vergeten… patat met een frikandel/kroket en ranja, en als toetje een ijsje. Als klap op de vuurpijl was
Peppa big er ook!!
Wat was het een gezellige en leuke dag. De foto’s zeggen genoeg.

KAKA BEDANKT VOOR DEZE LEUKE EN GEZELLIGE DAG NAMENS BSO OOSTERVELSCHOOL!!

Activiteiten BSO Uffelte van Oktober 2018, staan in het teken van de herfst!
Maandag 5 November ‘Visspel maken’* van 14:15-15:45
Maandag 12 November ‘appelmoes maken’* van 14:15-15:45
Maandag 19 November ‘Proefjes’* van 14:15-15:45
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* 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

