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Leden: Monique, Ramon, Erna (voorzitter), 

Gina (vice voorzitter), Josine 
(penningmeester), Dorine (secretaris), Trea, 

Ingrid, Dennis, Beate.  
 

De ouderraad bestaat uit een groep 
betrokken ouders van leerlingen uit diverse 
groepen. Hier willen we in het kort 

beschrijven wie we zijn, wat we doen en waar 
we voor staan. De ouderraad heeft als taak 

om de diverse activiteiten op school te 
ondersteunen zoals onder andere het 
sinterklaasfeest, het kerstfeest, de 

schoolreisjes en het zomerfeest. Middels de 
ouderlijke bijdrage en de opbrengsten van het ophalen van het oud papier is het 

mogelijk om deze activiteiten te organiseren. Daarnaast wordt geld besteed aan 
materialen zoals o.a. t-shirts voor sport of andere evenementen. Wij vinden het 
belangrijk dat de ouderlijke bijdrage ten goede komt aan de leerlingen.  
 

We hebben onlangs een vergadering gehad en daarin kwam het schoolplein ter 
sprake. We vinden het geweldig met wat voor een enthousiasme de kinderen dit 

schoolplein nu ervaren. Wij willen natuurlijk graag dat dit een vervolg gaat krijgen 
voor de bovenbouw en hebben besloten een bedrag van € 1000,- te storten op de 

schoolpleinrekening. 
   

De Palmpasen is prima verlopen. Er waren veel kinderen en het was prachtig weer. De 
Paashaas had alle eieren goed verstopt, maar de speurneuskinderen hebben ze toch 
allemaal kunnen vinden! 

 
Met de Koningspelen zagen we ook blije en enthousiaste kinderen voorbij komen. Er 

waren vele leuke spelletjes. De catering was die ochtend door de ouderraad verzorgd. 
 
We zijn druk bezig met   

* de voorbereidingen van de schoolreisjes en het schoolkamp.  
* het zomerfeest maar daarover volgende keer meer… 

 
 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

01-06 : Excursie „bijen‟ naar de  

   Koloniehof gr 7/8  

05-06 : 2e Pinksterdag. Vrij. 

06-06 : Talentdag voor de  

  leerkrachten. Alle leerlingen    

  zijn vrij. 

06-06 : Oud papier. 

08-06 : Studiemiddag onderwijsteam 

  Alle lln. ‟s middags vrij.   

15-06 : Schoolreisje gr 3 t/m 6 

16-06 : Bruiloft juf Roanne en Niek 

27-06 : Kamp gr 7/8 

29-06 : Schoolreisje gr 1/2 

30-06 : Gr 7/8 weer thuis  

 

04-07 : Studiemiddag. Alle kinderen  

   Zijn ‟s middags vrij! 

05-07 : Sportdag gr 3 t/m 8 
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Oproep werkzaamheden schoolplein 

De eerste fase van de renovatie van het schoolplein is afgerond. Met dit mooie weer 

spelen de jongste kinderen met veel plezier in het gras, in de zandbak en bij de buis. 
Binnenkort zal de (feestelijke) oplevering naar de gemeente plaatsvinden. We houden 
u hierover op de hoogte. 

Maar natuurlijk is dit pas het begin! Al voor de zomervakantie willen we starten met 

de renovatie van het bovenbouwplein.  

Helpt u ons mee om van de speelplaats een speelparadijs te maken? Op zaterdag 17 

juni en zaterdag 24 juni zal de fietsenstalling gesloopt en weer opgebouwd worden. 
Wij kunnen uw hulp hier goed gebruiken!  

Geslaagd! 

Alle kinderen van groep 8 zijn geslaagd voor hun theoretisch verkeersexamen en 

daarom kregen zij van VVN twee heerlijke taarten aangeboden. Gefeliciteerd kanjers! 

  

 

 

Project bijen 

Afgelopen donderdag is er een circuit uitgezet op het speelveld achter school. In dat 

circuit zaten allerlei opdrachten verwerkt die te maken hadden met het thema “Bijen”. 

Het IVN heeft daarvoor spullen ter beschikking gesteld. De leerlingen konden aan de 

hand van deze praktische opdrachten kennis maken met allerlei zaken die met bijen 

te maken hebben. Een mooie aftrap van het poject. 

Hoofdluis 

Helaas zijn ze weer gespot op De Hoekstee: Hoofdluizen! 

Wilt u zo vriendelijk zijn om het haar van uw kind(eren) regelmatig 

te controleren op deze kriebelende beestjes? Zodra u hoofdluis 

aantreft is het verstandig om het haar meteen te behandelen. 

Middelen tegen hoofdluis zijn bij de drogist verkrijgbaar.  
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Het is raadzaam om deze behandeling na een week te herhalen. Niet alleen de luizen, 

maar ook de neten zullen bij deze behandeling gedood worden. 

Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.  

 

Koninklijke onderscheiding voor Klaas van Daalen 

Dhr. Klaas van Daalen (1926) heeft op 5 mei jl. een koninklijke onderscheiding 

toegekend gekregen voor het mede oprichten van en zijn vrijwillige inzet voor 

Stichting Monument Doldersum.Hij heeft het monument ontworpen en gebouwd en 

zorgt nog altijd, samen met andere vrijwilligers, 

voor het onderhoud van deze gedenkplaats. 

Daarnaast verdient hij deze onderscheiding voor zijn 
65-jarige actieve lidmaatschap van 

voetbalvereniging SV Candia in Rhenen. 
De Hoekstee kent dhr. Van Daalen voornamelijk van 
het geven van voorlichting aan de groepen 7 en 8. 

Hij vertelt hen verhalen over wat er in de oorlog 
gebeurd is.  

Door het toekennen van deze koninklijke 
onderscheiding heeft dhr. Van Daalen het 
lidmaatschap in de orde van Oranje Nassau 

verkregen.  
 

Bruiloft juf Roanne en Niek 

Op vrijdag 16 juni zullen juf Roanne en haar Niek met 

elkaar in het huwelijk treden. In het geheim zijn we al druk 

bezig met de voorbereidingen voor deze feestelijke dag! Juf 

Roanne en Niek zullen deze dag ook even op de Hoekstee 

verschijnen. Natuurlijk krijgen alle kinderen dan de 

gelegenheid om een glimp op te vangen van dit gelukkige 

bruidspaar. Groep 7 en 8 zijn uitgenodigd om de 

huwelijksvoltrekking bij te wonen. Super spannend! 

Wij hebben er erg veel zin in en willen juf Roanne en Niek 

een prachtig stralende dag toewensen! 

 

Schoolreisje groep 3 t/m 6 

Op donderdag 15 juni vertrekken de groepen 3 t/m 6 naar Avonturenpark 

Hellendoorn. Zij kunnen genieten van de spetterdende wildwaterbanen, spannende 

achtbanen en een gezellige familieshow.  

Van de meester of juf ontvangt u de aanvullende informatie over dit avontuur! 

 

Schoolreis groep 1/2  

Groep 1/2 gaat op donderdag 29 juni op schoolreisje naar Havelte. Ze zullen een 

bezoekje brengen aan het Vlinderparadijs en daarna kunnen de kinderen zich uitleven 

in de speeltuin bij theehuis ‟t Hunebed. 

We zijn nog op zoek naar chauffeurs die ons naar Havelte willen brengen en ons daar 

weer willen komen ophalen. Kunt u ons helpen? Geef het even door aan juf Hennie. 

Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld! 
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Schoolkamp groep 7 en 8 

Op dinsdag 27 juni zullen de kinderen van groep 7/8 en hun begeleiders al om 8.00 

uur klaarstaan om op kamp te gaan. De reis gaat dit jaar naar Schiermonnikoog, waar 

ze vier dagen zullen verblijven. De leiding heeft een superleuk programma in elkaar 

gedraaid, dus vervelen zullen ze zich niet! Natuurlijk hopen we op prachtig weer, 

zodat ze kunnen genieten van zon, zee en strand. 

Op vrijdag 30 juni verwachten wij ze omstreeks 15.30 uur weer te kunnen 

verwelkomen in Vledder. 

 

Vakantiebieb 

Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de 

VakantieBieb vind je meer dan 60 leuke e-books voor 
het hele gezin. De VakantieBieb opent 1 juni 2017 
voor jeugd en 1 juli komen hier de e-books voor 

volwassenen bij. De VakantieBieb sluit 31 augustus 
2017.  

 
Lezen in de vakantie is leuk én slim!  

Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet 
lezen, vallen maar liefst 1 tot 2 AVI-niveaus terug in 

hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de 
zomervakantie is dus belangrijk voor je kind en kan digitaal met de VakantieBieb. 

De app bevat onder andere een leuke selectie leesboeken en is te downloaden op 
tablet of mobiel.  

Download de gratis app vanaf 1 juni op je tablet of mobiel. 

Tussenschoolse opvang (TSO) 

Kinderopvang KaKa werkt met het strippenkaartensysteem. U 

kunt een 4-strippenkaart, een 10- of een 20-strippenkaart 
afnemen voor de tussenschoolse opvang. Deze kaart blijft op de 

locatie liggen en de leidster noteert de datum en tekent een strip 
af op het moment dat uw kind gebruik maakt van de 

tussenschoolse opvang.  

Als u voor het eerst een strippenkaart wilt afnemen, kunt u een aanmeldstrookje 
invullen, waarmee u akkoord gaat met een automatische incasso van uw rekening. De 

strippenkaart kan per gezin of per kind worden afgenomen. Het gebruik van een strip 
is altijd per kind per keer.  
De strippenkaart blijft geldig tot het kind van school gaat. Iedere keer dat de kaart vol 

is, wordt er dan een nieuwe kaart aangeschaft, waarna er opnieuw een bedrag wordt 
afgeschreven van uw rekening. Deze afschrijvingen voor een nieuwe strippenkaart 

vinden 1x per maand plaats, rond de 22e van de maand. In principe tekent u voor een 
doorlopende machtiging, waarbij er uiteraard alleen iets van uw rekening wordt 
afgeschreven als er een nieuwe kaart wordt aangeschaft. Deze doorlopende 

machtiging stopt automatisch als uw kind van school af gaat, of wanneer u bij ons een 
schriftelijke opzegging doet.  

 
0 4-strippenkaart   voor € 14,-  

0 10-strippenkaart   voor € 30,- 
0 20-strippenkaart   voor € 57,- 
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Het is voor ons belangrijk te weten welke kinderen komen, niet alleen voor de 
planning van de leidster(s), maar ook omdat wij niet willen dat kinderen tussen de 
middag ergens anders verblijven zonder dat de ouders hiervan op de hoogte zijn. 

Daarom de volgende spelregels: 
- Als uw kind altijd op vaste dagen overblijft, rekenen wij hier in principe op. Wij 

zouden het dan ook prettig vinden als u een afmelding doorgeeft via het e-

mailadres van de locatie.  

- Als u geen gebruik maakt van vaste dagen, horen wij graag van te voren als u 

gebruik wilt maken van de tussenschoolse opvang.  

 

U kunt aan- (af)melden tot 10.00 uur ‟s ochtends op e-mailadres: 

tsodehoekstee@gmail.com 
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