
 
Nieuwsbrief 
Het meest actuele nieuws krijgt u via uw eigen 
MijnSchool-account. In de nieuwsbrief krijgt u     
informatie vanuit opvang & onderwijs en schrijven 
de kinderen ook over hun eigen ervaringen.  

 

Agenda/MijnSchool 
 
De actuele agenda is te vinden op onze website. Op 
de afgeschermde omgeving in MijnSchool kunt u de 
laatste berichtjes lezen en alle foto’s bekijken. U 
krijgt twee keer per week een e-mail met daarin de 
laatste foto’s/berichten. 
 

Algemeen 
Afscheid juf Veronique 
Een dag waarop we feestelijk afscheid nemen van 
onze juf Veronique! 
Juf Veronique is vanmorgen opgehaald in een roze 
limousine door een aantal leerlingen en juf Jannette. 
Bij aankomst KC de Veldkei stonden alle kinderen in 
een erehaag klaar om haar met bloemen en muziek 
te ontvangen. Daarna is juf Veronique in alle 
groepen geweest om persoonlijk afscheid te nemen 
en de kinderen een presentje te overhandigen. 
Vanavond neemt het team afscheid. 
Daarmee sluit juf Veronique haar werkzame leven 
binnen het onderwijs en met name de Veldkei af. 
We danken haar enorm voor al haar passie, 
betrokkenheid, positieve inslag, kennis en kunde. 
We gaan haar missen maar wensen Veronique en 
haar man een superfijne pensioentijd toe! 

 

 

 

 
Kindcentrumraad  
De kindcentrumraad (KCR) vertegenwoordigt zowel 
de ouders als het team van het gehele kindcentrum 
(onderwijs en opvang). Gezamenlijk bespreekt de 
KCR allerlei zaken die het kindcentrum aangaan. 
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Denk aan het schoolplan, de begroting, de invulling 
van pedagogisch beleid op de opvang, etc. De KCR 
denkt en beslist mee over het beleid van ons 
kindcentrum. Daarvoor heeft de kindcentrumraad 
een flink aantal wettelijke bevoegdheden. 
Afhankelijk van het onderwerp heeft de KCR advies- 
of instemmingsrecht. 
Iedere ouder kan via de KCR zijn of haar stem laten 
horen. De oudergeleding vertegenwoordigt immers 
de ouders van het kindcentrum. Het gaat dan niet 
om individuele problemen, maar om 
aangelegenheden die op iedereen betrekking 
kunnen hebben. Ook kunnen ouders als toehoorder 
aanschuiven bij een vergadering. Heeft u vragen of 
opmerkingen die u met de KCR wil bespreken of wilt 
u als toehoorder bij een vergadering zijn, stuur dan 
een mail naar: mr@kindcentrum-develdkei.nl 
 
De agenda en notulen van de KCR-vergaderingen 
verschijnen voor en na de vergadering na 
goedkeuring op de website onder het kopje 
Algemeen -> KCR en OR 
 
Samenstelling KCR 
Voorzitter: Marloes Oldenbeuving (oudergeleding 
onderwijs) 
Vicevoorzitter: Paul Ulrich (oudergeleding opvang) 
Secretaris: Karen Hulzinga (oudergeleding onderwijs) 
Penningmeester: Ieneke Duizendstra (oudergeleding 
opvang) 
Annebrecht van Oven (oudergeleding onderwijs) 
Lesley Geerts (oudergeleding opvang) 
Herma ten Brink (teamgeleding onderwijs) 
Rosalie Boomsma (teamgeleding onderwijs) 
Tessa Elsinga (teamgeleding opvang) 
Wilma Jonker (teamgeleding opvang) 
De directeur sluit alleen op uitnodiging van de 
voorzitter aan. 

 
Nieuws vanuit opvang 
Sinterklaas  
Begin deze maand zijn Sint en zijn Pieten ook bij ons 
op de opvang langs geweest! Dat was leuk maar ook 
wel een beetje spannend. We hebben voor de Sint 
gezongen en kregen cadeautjes voor alle kinderen 
op de groep en er zat wat lekkers in onze schoen! 
Ook hebben we veel leuke activiteiten gedaan, 
waaronder pietengym in het speellokaal, lekker 
klimmen en klauteren als echte Pieten! 
 

 
 

Kerstboom versieren 
Het zijn de donkere dagen voor kerst...bij ons op de 
groepen staan de versierde kerstbomen te branden 
en wordt er aandacht besteed aan 
knutselactiviteiten, verhalen en liedjes in het kerst 
thema. 
Samen met de kinderen hebben we de kerstboom 
versierd, wat gezellig!  
Ook mochten de kinderen een kerstkaart maken, 
een foute kersttrui beplakken en kerst kleurplaten 
kleuren. 
Verder gaan we, ondanks het koude weer, 
regelmatig buiten spelen. Dik ingepakt en spelen 
maar! Vooral tijdens deze drukke periode vinden 
kinderen het heerlijk om buiten even 'los' te kunnen 
gaan! 
Het jaar is bijna voorbij...wij kijken terug op een 
mooi en leerzaam 2022 en willen jullie allemaal een 
goed 2023 toewensen!! 

 

 
Bezoek inspecteur GGD 
Woensdag 28 november kregen we bezoek van 
inspecteur GGD Drenthe voor de jaarlijkse controle. 
Het is gebruikelijk dat deze inspectiebezoeken 
onaangekondigd plaats vinden. De inspecteur heeft 
bezoeken gebracht aan beide peutergroepen en de 
BSO. Met trots kunnen we vermelden dat de 
inspecteur heeft geconstateerd dat we voldoen aan 
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alle wettelijke kwaliteitseisen. Gefeliciteerd, een 
compliment aan alle pedagogisch medewerkers!! 
De volledige inspectierapporten zullen binnenkort 
op de website te zien zijn. 

 

 
Nieuws vanuit onderwijs 
Voorleeswedstrijd 
Donderdagmiddag 24 november was de spanning te 
snijden in de centrale hal! De voorleeswedstrijd! 6 
leerlingen hebben voorgelezen aan een kritische 
jury. Elin en Kyan uit groep 8; Matthew en Jasper uit 
groep 7A en Iris en Sanne uit groep 7B. Uiteindelijk is 
Matthew uitgeroepen als winnaar en Kyan als 
reserve winnaar. 
 

 

 
Rommelpiet 
Donderdag 1 december mochten de kinderen hun 
schoen gezet en daar zat die ochtend een verrassing 
van Sint in! Rommelpiet had er wel een rommel van 
gemaakt. Het hele lokaal lag onderste boven en wat 
waren de kinderen opgewonden. Met de hulp van 
alle kinderen ziet het er nu weer netjes uit. 
 

 
 

Sinterklaasfeest 
Gisteren kwam Sinterklaas en we gingen naar 
buiten. De Sint was vermist en toen kwam de 
politie die heeft hem gevonden en bij ons 
gebracht. Toen de Sint kwam gingen we 
allemaal heel hard schreeuwen. Binnen hebben 
we eerst gespeeld toen moesten we in de kring 
want Sinterklaas kwam. Hij kwam ons 
cadeautjes brengen die mochten we niet gelijk 
uitpakken. Toen kregen we pepernoten en 
schuimpjes die mochten we opeten. Gelijk na het 
dansje van de Veldkeishow die we aan de Sint 
lieten zien mochten we de cadeautjes uitpakken. 
Ik (Willem) heb knikkers en een knikkerbaan 
gekregen. Ik (Allanah) heb een springtouw en 
een paard gekregen. Wij vonden het een hele 
leuke dag. 
Allanah en Willem 1a/2a 
 

 
 
Tijdens de gymles hadden de kinderen 
pietengym. De kinderen hebben goed hun best 
gedaan. Iedereen heeft een pietendiploma 
gekregen. 
 



 

 

 
 

Hunebedcentrum  

Donderdag 8 december zijn we met groep 6 naar het 
Hunebedcentrum in Borger geweest. De groep is 
daar in tweeën gesplitst en elke groep heeft een 
rondleiding gehad door het museum. De kinderen 
hebben veel dingen gehoord over hoe het duizenden 
jaren geleden was, wat een hunebed is, hoe een 
hunebed in die tijd werd gebouwd en nog veel meer 
dingen. Ook hebben ze geprobeerd om zelf vuur te 
maken door verschillende materialen tegen elkaar 
aan te slaan. Het was een interessante, leerzame en 
leuke dag! 
 

 
 
 

Kerstfoto's 
Jessica en Tineke van Imagine Beeldproducties 
waren een aantal dagen aanwezig om kerstfoto's te 
maken. De kerstshoot vond plaats in het speellokaal 
in een mooie kerstsfeer. De kinderen kwamen 
individueel op de foto en met broertjes/zusjes.  

 
 

Kerst-in 
Op donderdag 15 december hebben wij een 
gezellige kerst-in gehad. De kinderen zijn in groepjes 
bij allerlei onderdelen geweest. Ze hebben potjes 
versierd, kerstmannen gemaakt van hout, bewogen 
en muziek gemaakt in het thema Kerst. We kijken 
terug op een gezellige dag! De kinderen hebben 
vandaag leuke dingen gemaakt! De kerstster is 
helaas niet helemaal afgekomen. 
 

 
 

 
 

Kerst-in 2 
Op 21 december hadden de groepen 3A, 3B en 4 hun 

kerst -in! Alle groepen waren door elkaar gehusseld 

en ze hebben in 3 rondes een kerstkaart, kerstbal en 

kersthangers gemaakt. Iedereen heeft heerlijk zitten 

knutselen en prachtige dingen gemaakt!  Het was 

een hele gezellige dag!   

 



 

 

 
 

Schoolfruit 
Wist je dat: De sinaasappel komt oorspronkelijk uit 

China (in de oude vorm: Sina), waar ook de naam 

naar verwijst. In sinaasappels zit er veel vitamine C. 

Vitamine C werkt als antioxidant in ons lichaam. Dat 

betekent dat het onze cellen helpt beschermen 

tegen schade. Vitamine C is ook belangrijk voor de 

opname van ijzer en voor een goede weerstand. 

 

 

Kerstbal  

 

 
Het kerstbal 
Het was echt superleuk! 
We hebben gedanst en gegeten het was het 
superlekker. 
En nu vertellen we er meer over. 
Het eten was heerlijk. We hadden cupcakes, 
gehaktballen met saté saus,en frikandellen, en we 
hadden nog mini pizza's we hadden fruitspiesjes die 
waren het lekkerst en nog broodjes met kipfilet en 
komkommer erop. En we hadden nog meer eten 
maar we gaan nu over naar het dansen. 
Het dansen was echt heel leuk, We vonden de dans 
die je alleen moest doen leuk, maar de dans samen 
was leuker. Het was echt heel leuk versierd en disco 
met discolampjes. 
Quinty en Quintisha (7A) 

 
 
Het was 17:30 we kwamen binnen op het begin 
kreeg iedereen twee glow in the dark bandjes en het 
was superleuk georganiseerd met discolampen en 
kerstmuziek. 
We gingen op de foto met je partner/vriendengroep. 
Je ging in de danshouding staan en toen het nummer 
Despacito werd afgespeeld en toen begon de dans. 
Toen de dans was afgelopen gingen we met de hele 
klas eten wat echt super gezellig was, het eten was 
ook super goed gemaakt. Iedereen had zijn best 
gedaan. 
Na het eten gingen we weer dansen waar de ouders 
bij waren. 
De dansen die we deden was de cha cha cha, en de 
Hussel. 
Toen de dansen waren afgelopen ging iedereen de 
klas weer in om af te sluiten. 
Daarna ging iedereen weer naar huis. 
Luca en Damian B. groep 7b 



 

 

 
 
Toen we binnenkwamen  kregen we twee neon 
armbandjes en was de ingang versierd met slingers 
voor de deuren. Het leerplein was omgetoverd tot 
een dans/disco zaal. 
We begonnen de dans met groep 7 en 8. 
Na de dans gingen we naar onze klaslokalen om te 
eten wat iedereen had gemaakt. 
En daarna gingen we terug naar de dansvloer en 
hadden hele leuke foto´s gemaakt en zongen mee 
met de muziek die opstond. Daarna mochten de 
ouders het laatste kwartiertje binnen komen om ons 
te zien dansen en de laatste dans was apart de 
ouders mochten toen ook meedoen. Het was een 
leuke avond en we hadden veel plezier en veel 
gelachen. 
Mirthe en Elin groep 8 

 
 
                                                                          

Kerstbuffet 
Wat was het donderdagavond 22 december gezellig 

bij groep 1 t/m 6! Iedereen zag er feestelijk uit en 

klaar voor het Kerstbuffet. Vanuit huis waren allerlei 

lekkernijen meegenomen die in de klassen met 

smaak opgegeten werden. In het speellokaal stond 

de ouderraad klaar met hapjes en drankjes voor 

ouders. We kunnen terugkijken op een geslaagd 

Kerstbuffet. Langs deze weg willen we 

ouders/verzorgers hartelijk bedanken voor al het 

lekkers!  

 

 

 

Suikerbrodenactie 
Donderdag 22 december kwam bakkerij Fledderus 

de bestelde suikerbroden leveren. Een hele lading 

van 1361 suikerbroden! De ouderraad zorgde voor 

de uitlevering op het leerplein. Voor wie ze besteld 

had: Eet smakelijk en hartelijk dank voor het steunen 

van deze actie! 

 

 

Winnaars suikerbrodenactie 
Groep 3A en groep 3B zijn de winnaars van de 

suikerbrodenactie! Zij mogen in het nieuwe jaar een 

kijkje gaan nemen bij bakker Fledderus. Gefeliciteerd 

kinderen van groep 3A en 3B!! 

 
 

Drents Verkeersveiligheidslabel  



 

 

Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een 
kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die 
verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun 
schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen 
op scholen, de ouderparticipatie en een 
verkeersveilige omgeving. Om het label te 
verdienen, moet een school voldoen aan een zestal 
criteria.  
In december heeft voor ons kindcentrum een 
herbeoordeling plaatsgevonden. Met trots kunnen 
we mededelen dat Kindcentrum de Veldkei voldoet 
aan de criteria en wederom het Drents 
Verkeersveiligheidslabel heeft gekregen!  
De certificering is verleend en geldig tot 21 
december 2026. 

 

Bijlage 
Inloopatelier Beeldend 
In het kader van Asser Activiteiten Na school (AAN) 

geven Vaart Welzijn en het ICO Partner in Kunst en 

Cultuur samen een kunstenaar ‘cadeau’ aan de 

wijken Peelo en Noorderpark. Vanaf 16 januari komt 

er wekelijks een kunstenaar op bezoek in het 

Markehuus (elke maandag) en de Componist (elke 

dinsdag). Tot en met april bieden deze kunstenaars 

open kunstlessen aan in de vorm van een 

inloopatelier. Kinderen vanaf groep 6 kunnen daar 

na schooltijd creatief aan de slag. Is dit iets voor uw 

kind(eren)? Bekijk dan de flyer in de bijlage voor 

meer informatie.  

 

 

 

Lichtjestocht 
Zaterdag 24 december start tussen 17.00 en 19.30 
uur de lichtjestocht op het plein Markehuus. 
De lichtjestocht is gratis. De leerlingen van 
Kindcentrum de Veldkei hebben mede de lichtjes 
versierd en geleverd. 
 

 

 



 

 

 
 

 

 


