Nieuwsbrief

september/ oktober 2020

We starten weer met de nieuwsbrief. In Parro leest u informatie
uit de groepen maar het is ook leuk om te lezen wat er in de
andere groepen gebeurd. Verder is het fijn om dit samen met
Kaka te doen. Om de maand krijgt u een nieuwsbrief.
Agenda september/oktober
07-09 OR vergadering
07-09 GGD jeugdarts screening
15 t/m 18-09 schoolreis Ameland groep 7 / 8
22-09 GGD screening groep 7
23-09 Kinderen vrij ; studiedag
24-09 groep 7 en 8 project Vrijheid Artist Art
25-09 Podiumplan “Achterhuis” groep 7 / 8 in ons speellokaal
28-09 Oud papier
30-09 Start Kinderboekenweek “Ontdekken van werelden
vroeger”
02-10 Dierendag
07-10 Ouderavond ( onder voorbehoud)
09-10 Afsluiting Kinderboekenweek
12 t/m 16-10 Herfstvakantie
19-10 Jeugdverpleegkundige
19-10 Luizenpluizen
23-10 Groep 1/ 2 naar Zeemuseum Miramar, “Plastic Soup Tour”
26 -10 Podiumplan “Nachtlampje “groep 1 en 2 naar speellokaal
in de “Bosrank”
26-10 Oud papier
28-10 groep 3 /4 en groep 5/6 naar Zeemuseum Miramar, “Plastic
Soup Tour”
30-10 Heide opschonen met groep 7/ 8
Alle data kunt u terugvinden op de jaarplanning die u op
maandag 31 aug. heeft ontvangen en de data komen op de
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Dierendag
Vrijdag 2 oktober is het dierendag.
De kinderen mogen die dag een
mooie foto van zichzelf met hun
lievelingsdier laten zien en
bespreken in de klas. U kunt de
foto van te voren mailen naar de
school.

Welkom op de Oosterveldschool
Ik ben Angelina Hartlief en ik ben dit jaar
als leerkracht begonnen op de
Oosterveldschool. Op maandag en
dinsdag werk ik in groep 3 & 4.
Ik woon samen met mijn vriend in
Westerbork. In mijn vrije tijd rij ik motor,
wandel en lees ik graag en doe ik aan
yoga. Ik heb een fijne en leuke start gehad
en kijk uit naar de rest van het schooljaar!
Ik ben Lisa Mentink en ik ben dit jaar
begonnen als leerkracht op de
Oosterveldschool. Ik werk op de maandag
en dinsdag in groep 7/8 en op woensdag
en vrijdag in groep 5/6. Afgelopen half
jaar heb ik mijn lio-stage ook hier op
school gelopen in groep 5/6. Ik ben 21
jaar en woon in Meppel. In mijn vrije tijd
zwem en wandel ik graag. Sinds kort ben
ik ook begonnen met mountainbiken. Ik
heb erg zin in het schooljaar!
Hoi! Mijn naam is Sandra Bos, ik ben 39
jaar en woon samen met mijn man en
twee jongens (van 10 en 6 jaar) in
Havelte. Naast mijn werk/studie sta ik
graag op de tennisbaan en ik ben dol op
lezen, spelletjes spelen of iets creatiefs
maken. Vanaf dit schooljaar zal ik met het
zij-instroom traject op Windesheim
starten en ik mag op maandag en dinsdag
met juf Lydie meedraaien in groep 1-2. De
afgelopen weken heb ik al kennis mogen
maken met de kinderen en ik heb er
ontzettend veel zin in!

Van Immy
Na drie weken werken op de Oosterveldschool kan ik zeggen dat het erg fijn werken is. Een fijn en professioneel
team, mooie school en betrokken ouders. Dat geeft energie!
Het is lastig om met ouders te spreken en kennis te maken omdat Corona letterlijk zorgt voor afstand.
Toch hoop ik dat we elkaar leren kennen en dat u komt als er wat is. De deur staat open. Ik probeer zoveel mogelijk
de dinsdag en vrijdag in Uffelte te zijn en de woensdag om de week. Soms komen er afspraken tussendoor en pas ik
het rooster aan.
Corona
Hieronder kunt u de richtlijn lezen die wij gebruiken. Het kan zijn dat deze weer wordt aangepast maar dat laten we
u zeker weten. Het blijft lastig om te kijken welke activiteiten door kunnen gaan. Een excursie met een groep
kinderen, onder schooltijd en met beperkte begeleiding kan doorgaan. We maken daar als team keuzes in.
Iedere volwassene die in school komt, wordt gevraagd naam en telefoonnummer te noteren en moet klachtenvrij
zijn. Ouders blijven buiten school tenzij er een afspraak gemaakt wordt met de leerkracht. Ook dan geldt de
anderhalve meter afstand. Heluto is geweest om de ventilatie te optimaliseren volgens de nieuwe richtlijnen.
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-- Besmettelijkheid.
➢ Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school
mogen, behalve:
• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.
➢ Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak).
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. Voor meer
informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De
leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft, blijft de
leerling ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de
leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het laatste contact met die persoon,
thuisblijven. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
Oud
papier
Bij
een
ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen) neemt de school
contact op met de GGD.
Kinderboekenweek
Maandag 28 september wordt het 1.
oud
Woensdag 30 september a.s.
papier weer opgehaald. Graag zelf voor
start de jaarlijkse
vervanging zorgen als u verhinderd
Kinderboekenweek. Dit jaar in
bent. Voor vragen kunt u terecht bij
het teken ; Ontdekken van
Johan Smets (0612611998), OR-lid/
werelden vroeger. Nader bericht
coördinator oud papier.
volgt.
Volgende keer oud papier is 26 oktober!

Groep 1 en 2
Wij starten het jaar met een vrolijk thema: Bloemen.
De kinderen maken een bloemenwinkel in de klas. Nu kunnen de kleuters die in de huishoek spelen
een bloemetje kopen in de winkel. Natuurlijk moeten de klanten geld of pinpas meenemen. De
bloemen worden ingepakt en voorzien van kaartje en strik.
De kinderen kijken met vergrootglas hoe een bloem er uit ziet en gaan daarna aan het knutselen.
We zingen liedjes over bloemen, lezen boeken en kijken filmpjes. Zoë en Jenthe konden, met
ondersteuning van foto’s op het bord, veel vertellen over de bloemenwinkels van hun ouders

Elyn heeft een pup! Nu nog klein maar hij wordt heel groot.
Ze heeft veel verteld over Rossi.
De letter deze periode is de k de letter waar
we het veel over hebben. Snuffie laat de
kinderen aan de hand van foto’s van alles zien
met de beginletter k en in de schoolomgeving
zoeken we samen ook van alles met de k.
Daarom vrijdag ook een knuffel meeneem
dag.
5 keer de k in deze foto…

Leesvreters in groep 5,6

Woensdag 9 september komt Kris Veltman van
BiblioNet Drenthe in groep 5,6 om te vertellen
over ‘Leesvreters’.
Leesvreters is een succesvol
leesbevorderingsproject en wij doen hier aan
mee. We gaan de strijd aan met andere scholen:
we gaan boeken lezen, beantwoorden vragen en
geven onze mening over de boeken.
Welke klas de meest fanatieke leesvreters heeft
wint de strijd!

Een mening geven over een boek kan best lastig zijn. Als ouder kun
je helpen om je kind te leren een mening te vormen. Ook als je de
boeken niet kent kun je er met je kind over praten. Door erover te
praten, ontdekken de kinderen wat ze echt van het boek
vinden. Wat vond je van de personen in het boek? Zou je dit boek
aan andere kinderen aanraden?
Op www.leesvreters.nl is meer informatie te vinden over het
project. Ook zijn hier de titels van de boeken te vinden.

Waarom we hier aan mee doen?
Wie leest, leert de wereld! Lezen is belangrijk,
zeker om te leren op school. Wie goed leest en
teksten kan begrijpen kan zich ontwikkelen. Door
te lezen leren kinderen zich beter in te leven en
leren ze meer begrip te hebben voor anderen. Zo
komen zij beter mee in de samenleving.
Kinderen die plezier hebben in lezen,
gaan meer lezen, gaan beter lezen en
blijven lezen.
Lezen heeft een positief effect op de
woordenschat, spelling,
begrijpend lezen en schrijven.

In de groepen 5 t/m 8 gaan we werken met KidsWeek. Kidsweek in de Klas – Begrijpend Lezen (dat voldoet
aan de kerndoelen van SLO) is dé actuele methode voor begrijpend lezen. De kennis van de wereld, het
technische leesniveau, de woordenschatontwikkeling en het kunnen toepassen van strategieën zijn van
invloed op het leesbegrip. Kidsweek in de Klas besteedt in de lessen aandacht aan al deze factoren. Elke
week staan er artikelen in Kidsweek die gaan over wat er in de wereld gebeurt. Op deze manier breiden de
leerlingen hun kennis over het onderwerp uit. Dit zorgt ervoor dat uw leerlingen extra betrokken zijn bij het
onderwerp en nieuwsgierig zijn naar meer (achtergrond)informatie.
De krant gaat mee naar huis zodat u mee kunt lezen en mee kunt praten over de onderwerpen die aan de
orde zijn geweest.

De Zomer loopt al weer langzaam op zijn einde .
Wij zijn allemaal weer met frisse moed gestart met best veel nieuwe kinderen bij de peuteropvang.
Nog even en de herfst doet zijn intrede, misschien wel het mooiste jaargetijde voor de kinderen.
Kaboutertjes, paddenstoelen, gekleurde blaadjes, veel warmte en sfeer in het lokaal.
Welkom
Bij de peuteropvang:
Kensi Klemens
Noortje Dekker
Carlijn Timmerman
Joris Karsten
Didier de Vries
Bij het kinderdagverblijf:
Yoelle Veldman
Bij de Buitenschoolse opvang:
Fayenne Veldman
We heten jullie van harte welkom en hopen dat jullie een gezellige tijd hebben bij ons ook samen
met papa en mama.
Hieperdepiep, hieperdepiep, hieperdepiep Hoera
Jami de Woo, 4 September
Jazz de Woo, 14 oktober
James, Soer, 15 oktober
Robine Seine, 22 oktober
Kensi Klemens, 25 oktober
Seth Klomp, 27 oktober
Op dit moment zijn we met kleuren bezig.
Een leuk liedje hierbij.
Een rode luchtballon,
die wou eens naar de zon
maar het touwtje trok hem vlug
naar de aarde terug.
Patssss……..Kapot
Dit liedje kun je eindeloos herhalen met steeds een andere kleur
Oudercommissie
Het email adres is: OCkakauffelte@kaka.nl. mocht je iets willen delen met hun kun je via deze weg
contact met hun zoeken.
Corona regels
Af en toe zien we dat ouders/verzorgers denken dat ze weer naar binnen mogen bij de school. Wij
vinden het heel jammer maar we kunnen i.v.m. de corona regels nog geen ouders/verzorgers binnen

ontvangen. Daarom willen wij jullie nogmaals vragen om de kinderen buiten bij de deur af te geven.
Wij vangen de kinderen daar op en brengen de kinderen ook weer bij de deur wanneer jullie ze
komen ophalen. We hopen dat we jullie snel weer binnen kunnen ontvangen!
Nieuw speelgoed
We hebben in de vakantie nieuw speelgoed aangeschaft van het actiegeld. De kinderen spelen er al
volop mee. We zijn blij dat het in de smaak valt. Niet alles staat op de foto’s we hebben voor het
kinderdagverblijf ook nog een leuk huis van Little People gekocht. Voor buiten nog een
piratenboot(watertafel)

Met vriendelijke groet,
Team Uffelte

