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NIEUWSBRIEF

OBS DE VELDWIKKE

SEPTEMBER 2020

INHOUD NIEUWSBRIEF
Belangrijke data september
Voorwoord
BOS
Kind-Ouder-Leerkracht gesprekken
Op tijd aanwezig op school; samen opstarten
Covid-19
Hoofdluis
Bijlagen: Vakantierooster en SMW
Activiteiten Darp en omstreken

BELANGRIJKE DATA SEPTEMBER
Woensdag 9 september:
Week 38;
Woensdag 30 september:
Vrijdag 2 okt.:

Groep 5-7-8 leesactiviteit op de Bosrank
Kind-Ouder-Leerkracht-gesprekken
Start Kinderboekenweek.
Heide opschoonactiviteiten
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VOORWOORD
We zitten alweer in de derde week van schooljaar 2020-2021.
Het goed omgaan met elkaar als KANJERS vinden we belangrijk. Daarvoor bieden we ook
veel extra Kanjerlessen aan in deze eerste periode. Het geeft de kinderen houvast wat de
gedragsregels zijn en ze leren gedrag / gevoelens herkennen en er mee omgaan.
Er zijn regelmatig kinderen en leerkrachten met ziekteverschijnselen, zoals dit normaal is in
deze periode. Hierdoor zijn kinderen en soms ook leerkrachten van het Boswikke-team
thuis! Wachten op testen en wachten op de uitslag. Er zijn geen invallers meer te vinden.
Het zal spannend worden in de komende tijd of de groepen nog allemaal een
leerkrachtbezetting kunnen houden.
En dan alle schoolactiviteiten…..wat mag wel en
wat mag niet…. Er is nog weinig vooruit te
plannen! We moeten maar gewoon het beste er
van maken binnen de regels die er op dat moment
zijn.
Allemaal een goede september gewenst en
bovenal; gezond blijven!
Team Boswikke

BETER ONDERWIJS SAMEN (BOS!)
We gaan ervoor! Een werkwijze op school waarbij veel samen
gewerkt wordt door kinderen en teamleden.
Iedere dag na schooltijd hebben de teamleden per unit
werkvloeroverleg met elkaar. Anneke en Jolanda sluiten hier
ook bij aan.
Iedere week is er een werksessie met het gehele
onderwijsteam.
Iedere week staan alle leerkrachten bij elkaar om gezamenlijk
te werken aan een doel.
Ook gaan de leerkrachten regelmatig bij elkaar op lesbezoek om van elkaar te leren.
Hoe krijgen we de aanpak en het aanbod van het (begrijpend) leesonderwijs nog sterker?
Hoe krijgen we de zorgleerlingen nog beter in beeld?
Waar staan welke plannen hoe wij deze kinderen extra begeleiding kunnen geven?
Hoe kunnen we een portfolio van de kinderen vorm geven?
Stap voor stap, een school waarin we allemaal iedere dag leren!
De maatschappij leeft en wij gaan mee!
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OPSTART-GESPREKKEN;

LEERLING-OUDERS-LEERKRACHT

De gesprekken worden in de week van 14 t/m 18 september gehouden. Daarvoor krijgen
jullie een uitnodiging via de leerkrachten.
Met de ouders en kinderen worden in deze gesprekken kennis gemaakt en gesproken over
de verwachtingen in het komende jaar.

SAMEN STARTEN
Als opstart staan we bij aanvang van de schooldag samen bij een bord en
geven we elkaar aan ‘hoe we erbij staan’. Ook worden er afspraken
gemaakt over de dag; hoe ziet het programma er voor vandaag uit en wat
willen we leren.
Het is belangrijk dat de kinderen om 8.25 uur bij het bord staan, zodat
we om 8.30 uur zeker kunnen starten.
Kinderen, die te laat zijn worden genoteerd in Parnassys, Bij herhaaldelijk
te laat komen nemen we contact op met de ouders wat de reden is
waarom de kind(eren) te laat zijn.

COVID-19
Een onzekere tijd! Wachten op testen… en wachten op de uitslag….. En dan een teamlid met
keelpijn…wat te doen?...geen invallers beschikbaar!!…wachten op testen….wachten op de
uitslag…EN GELUKKIG allemaal tot nu toe NEGATIEF!
Voor vragen; lees het Corona onderwijsprotocol in de Nieuwsbrief van augustus. Bij twijfel;
bel de GGD! Er is ook een app met een beslisboom over wanneer kinderen wel / niet naar
school mogen van de rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu. Dit geeft ook goede
richtlijnen.
Op school kan je werken aan groepsvorming met kinderen en ze leren veel van elkaar. Daar
willen we 100 % voor gaan. Dus we hopen, dat het ons gaat lukken, dat de kinderen allemaal
zoveel mogelijk naar school kunnen.
Wel begrijpen we, dat het frustrerend is om kinderen (gezond) thuis te hebben, die zitten te
wachten op een uitslag van een test van bv een ouder. Als school hebben we afgesproken,
dat kinderen die langer dan drie dagen (ziek) thuis zijn, huiswerk vanuit school kunnen
meekrijgen. (Geen online instructie; we richten ons nu 100 % op de kinderen in de groep))
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HOOFDLUIS
Na iedere schoolvakantie worden alle leerlingen gecontroleerd
op hoofdluis door de luizen-pluis-club. De afgelopen keer
hebben we dit door de corona-maatregelen niet door kunnen laten gaan.
Daardoor willen we hierbij vragen:
-willen jullie allemaal zelf regelmatig de hoofdhuid controleren en als het nodig is
behandelen?
Het is belangrijk om zo goed mogelijk alle kinderen preventief luisvrij te houden.
Als het volgens de RIVM-regels mag, gaan we na de herfstvakantie weer op school alle
kinderen controleren op luizen/neten.

Als bijlage bij deze nieuwsbrief zit:
-

het vakantierooster van dit schooljaar en
informatie van het schoolmaatschappelijk werk.
Melissa Jansma is 1 x in de 14 dagen op woensdag op OBS De Veldwikke.

OBS De Veldwikke - Veldweg 1a - 7973 KH Darp Telefoonnummer: 0521-342287 Directie: Rita Lorkeers -Emailadres: r.lorkeers@talentwesterveld.nl - Mobiel: 06 18068613

Activiteiten Darp en omgeving:
Natuurschatten jagen in het Holtingerveld! Ga je mee?
Op 6 september starten we met de jeugdgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o.. Eerst maken we onze
nieuwe naam en logo bekend, want ‘jeugdgroep’ klinkt nou niet echt spannend. Ook maken we
bekend wie van jullie de mooiste foto van een wilde eend heeft gemaakt. Daarna wordt het echt
leuk, want we gaan het veld in! Welke bijzondere schatten kunnen we ontdekken op het
Holtingerveld? Welke dieren en planten leven hier en hoe sporen we ze op? Ga je mee?? We
eindigen onze ontdekkingstocht weer bij de schaapskooi met iets lekkers voor iedereen.
Waar: Schaapskooi Holtinger Schaapskudde (Van Helomaweg 16, Havelte)
Wanneer: zondag 6 september van 14.00u-16.00u
Wie: Alle kinderen van 6-12 jaar die houden van buiten zijn
Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan vóór 4 september op via een e-mail
naar jeugdcommissievwu@gmail.com. Als je de rest van het jaar mee wilt doen met onze groep, kun
je je op 6 september aanmelden als jeugdlid van de vogelwacht (3 euro per jaar). Een paar
voorbeelden van wat we verder nog gaan doen:
•
•
•
•

vogels ringen (Hoe doe je dat? En waarom dan?)
braakballen pluizen (Wat eet zo’n uil eigenlijk?)
nestkasten timmeren en schilderen
veldexcursies (Kiekendieven spotten, de heide een handje helpen, op excursie naar het
Lauwersmeer)

Hopelijk zien we je op 6 september!
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Westerveld Toppers krijgt een vervolg
Na een succesvol pilot jaar krijgt Westerveld Toppers een vervolg! Het sportprogramma is speciaal
ontwikkeld voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar die onder deskundige begeleiding willen
sporten.
Iedere donderdag van 16.00 tot 17.00 uur wordt er onder begeleiding van trainers, beweegcoaches
van de gemeente Westerveld en kinderfysiotherapeut Monique Uneken van FysioPlus een sportles
gegeven aan kinderen die nu aansluiting missen bij een reguliere sportvereniging. Iedere maand
komt een andere sport aan bod zoals bijvoorbeeld voetbal, tennis, bootcamp of zwemmen. De lessen
worden aangepast naar het niveau van het kind.
Aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u uw kind(eren) alsnog aanmelden voor Westerveld Toppers?
Stuur dan een e-mail naar de beweegcoaches van de gemeente Westerveld via
beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl of neem telefonisch contact op via 14 0521.
Deelname is gratis.
Westerveld Toppers is ontstaan vanuit volleybalvereniging Wesseling DOK en wordt uitgevoerd in
samenwerking met Fysioplus Diever-Dwingeloo en de beweegcoaches van de gemeente Westerveld.
In totaal werken er tien verenigingen mee aan de uitvoering van Westerveld Toppers.

KINDERKLEDINGBEURS
Winterkinderkleding- en speelgoedbeurs Havelte afgelast
De werkgroep Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Havelte heeft helaas
moeten besluiten de kledingbeurs van 2 en 3 oktober 2020 te annuleren.
Vanwege de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan, is het niet mogelijk om de wintereditie van de
kledingbeurs doorgang te geven.
De eerstvolgende zomerkleding en – speelgoedbeurs staat gepland voor
vrijdagavond 2 april en zaterdag 3 april 2021. Voor meer informatie en updates:
https://www.facebook.com/kledingbeurs.havelte/
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Rabobank MTB Jeugddag
Mountainbike vereniging Havelte e.o.
Op zaterdag 26 september 2020 wordt onze jaarlijkse Rabobank
Mountainbike Jeugddag gehouden. Een mooie gelegenheid voor
jeugd van 7 t/m 12 jaar om het mountainbiken, eens uit te proberen.
Alle verschillende onderdelen van het mountainbiken komen op een
speelse manier aan bod; fietsbeheersing, obstakels, klimmen, dalen,
bochtenwerk, snelheid, schakelen, remmen, enz. dit alles wordt
uiteraard begeleid door onze deskundige MTB trainers. Tussen de onderdelen door zorg MTBHavelte zorgt voor eten en drinken. Als het je leuk lijkt om deze dag mee te doen moet je je vooraf bij
ons aanmelden. De kosten voor deze dag zijn € 7,50. De inschrijving start om 10.00 uur. Na het
indelen in groepen en uitdelen van de MTB’s zullen we rond 11.00 uur met het programma beginnen.
De dag zal rond 15.00 uur eindigen met een korte wedstrijd. Wil je wel eens lekker in het bos fietsen,
maar heb je geen mountainbike? Dat is geen probleem, als je het ons bij je opgave laat weten, zorgen
wij tegen een vergoeding van €2,50 voor een fiets en een helm. Omdat het aantal mountainbikes
beperkt is worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Als er geen passende
fiets meer beschikbaar is, laten we dat weten. Speciale fietskleding is niet noodzakelijk, zorg wel voor
wat sportieve kleding waar een spat modder op mag komen. Geen wijde broekspijpen in verband
met de fietsketting. Aanmelden kan bij: Jeugdbestuur MTB-Havelte jeugd@mtbhavelte.nl Graag
opgeven voor 18 september Geef daarbij behalve je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd ook
door of je een fiets en helm nodig hebt voor die dag. Geef in dat laatste geval ook je lengte door,
zodat we kunnen zorgen voor een passende fiets. De locatie is de voormalige Amerikaanse basis, aan
de Ruiterweg in Havelterberg. We hebben bordjes neergezet zodat het makkelijk te vinden is. Ook wij
zullen ons dit jaar uiteraard aan de maatregelen moeten houden die het RIVM heeft opgesteld voor
wat betreft de Covid 19 pandemie. Omdat wij nu nog niet exact weten wat deze maatregelen rond
die tijd inhouden gaan we daar nu nog niet op in. U kunt ervan uitgaan dat wij ons volledig aan de
dan geldende regels houden. Indien de dag toch niet door mocht gaan, hoort u dit 2 dagen van
tevoren per mail.

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2020

OBS De Veldwikke

