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Schoolfruit 
Deze week ontvingen wij 

voor de allerlaatste keer 

schoolfruit van het 

Europees schoolfruit 

programma. De afgelopen 

20 weken hebben de 

kinderen iedere woensdag, 

donderdag en vrijdag fruit 

of groente gekregen op 

school. Er zijn veel 

verschillende soorten 

langsgekomen. Het was leuk om te zien dat de 

kinderen ook fruit wilden proeven dat ze nog niet 

kenden. 

Wij vinden het erg jammer dat het programma 

afgelopen is. We willen de kinderen graag een 

gezonde schoolomgeving bieden. Een gezonde 

leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, 

de weerstand op peil te houden en genoeg energie 

te hebben voor leren, sport en spel. 

Daarom willen wij, met uw hulp, het fruit eten op 

school voortzetten. 

Wij willen u vragen om uw kind(eren) voortaan op woensdag, donderdag en vrijdag fruit mee 

naar school te geven. 

Ochtendpauze 

Op woensdag, donderdag en vrijdag streven wij ernaar dat we in alle groepen fruit en/of 

groente eten in de ochtendpauze. Bij het tienuurtje zien wij op deze dagen liefst geen koeken, 

snoep of repen. Meer fruit en groente eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. Het blijkt 

dat schoolfruit eten er ook voor zorgt dat kinderen thuis vaker gezond kiezen. Hier willen wij 

graag aan bijdragen. 

Traktaties 
Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past 

een feestelijk moment bij met een traktatie. Op 

www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van gezonde 

traktaties. Misschien een leuk idee voor uw jarige? 

Helpt u ook mee om van onze school een gezonde school te 

maken?  

 
Tevredenheidspeiling 
In de afgelopen periode zijn er tevredenheidspeilingen afgenomen. De uitslag van deze 

peilingen is bekend. Voor onze school betekent het een significante vooruitgang. Dat is een 

mooi resultaat, maar we gaan voor verdere verbetering. De peilingen zijn met de 

medezeggenschapsraad besproken. Aandachtspunten zijn onder de aandacht of krijgen een 

plek in het beleid voor het komende schooljaar. 

De resultaten van de oudertevredenheidspeiling en de leerlingtevredenheidspeiling kunt u 

lezen op onze website. 

 

 
 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

27-04: Start meivakantie. Tot en met 

   vrijdag 6 mei. 

09-05: Start school 

10-05: Schaapskooi Doldersum. 3/4. 

10-05: Oud papier. 

10-05: Bijeenkomst werkgroep School- 

           plein. 19.30 uur. Hoekstee. 

11-05: Start schoolzwemmen. 

16 t/m 18 mei: Pinkstervakantie. 

18-05: Talentdag. Personeel St.Talent. 

24-05: Workshop Media. Groep 7/8. 

25-05: Workshop Media. Groep 3/4. 

26-05: M.Frijhoff studieverlof. 

   M.Wesselink vervangt. 

27-05: Crea middag. 

30-05: R.Mones studieverlof. 

   M.Wesselink vervangt. 

    

 

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/
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Formatie 2016/2017  
 

 

Hierboven ziet u de formatie die we hebben vastgesteld voor de eerste helft van het 

schooljaar. Op de maandagochtend en de dinsdagochtend wordt groep 3/4 gesplitst. De 

verantwoordelijke leerkrachten blijven Sharon Bruggink en Monique Frijhoff. Ramon Mones zal 

vaste onderdelen (lessen) verzorgen voor groep 4 op deze ochtenden. Deze extra 

ondersteuning vervalt na de kerstvakantie. Vanaf januari 2017 wordt groep 7/8 ook op de 

maandag- en de dinsdagochtend gesplitst. Het tweede deel van het schooljaar profiteren deze 

leerlingen dus van de extra aandacht. 

Wellicht roept deze verdeling nog vragen bij u op. Dan bent u dinsdagavond 10 mei om  

19.30 uur van harte welkom op school. Onze directeur, André Westerveld, zal uw vragen 

beantwoorden en tekst en uitleg geven over de formatie van het komende schooljaar. Tot dan!  

 

Pluim(en) van de maand! 
In dit schooljaar zijn we gestart met creatieve middagen. Inmiddels 

hebben we er 11 verzorgd. Een aantal ouders heeft geholpen met 

het bedenken en uitvoeren van leuke en originele opdrachten. De 

leerlingen genieten ervan. Daarom willen we deze maand alle crea-

ouders een grote pluim geven. Hartelijk dank voor jullie belangeloze 

inzet. Samen met de leerkrachten maken jullie er creatief feest van. 

Hartelijk dank daarvoor! 

 

Oproep verkeersouder 
Op dit moment hebben we twee verkeersouders, Alice Scalise en Koby Everts. Zij 

ondersteunen de school op het gebied van verkeerseducatie en verkeersveiligheid. Alice neemt 

na dit schooljaar afscheid als verkeersouder. Daarom doen we een oproep voor een nieuwe 

kandidaat. Hebt u interesse? Neem s.v.p. contact op met één van onze verkeerouders of met 

school.  

 

Werkgroep schoolplein 
Op dinsdag 10 mei hebben we de eerste bijeenkomst gepland voor onze nieuwe werkgroep. 

We nodigen ouders, die mee willen denken om het schoolplein aan te passen aan onze 
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wensen, graag uit om een bijdrage te leveren. Dat kunt u doen door zitting te nemen in deze 

werkgroep. Dinsdagavond 10 mei, om 20.00 uur staat de eerste bijeenkomst gepland.  

Bent u verhinderd maar wilt u wel meedoen? Laat het ons via de mail weten 

(hoekstee@talentwesterveld.nl). Graag tot 10 mei! 

 

 

Leden:  Monique, Ramon, Erna (voorzitter), Gina (vice voorzitter), Doede 

(penningmeester),        Dorine (secretaris), Ingrid, Trea.  

 

 

Vanuit de Ouderraad willen wij u graag op de hoogte brengen van wat wij zoal doen en waar 

wij de ouderbijdrage en het oud papiergeld voor gebruiken.  

Voor o.a. de palmpaasoptocht met Stichting activiteiten die ondanks het slechte weer goed is 

verlopen. De kinderen hebben naar hartelust paaseieren gezocht en een lekker chocolade-ei 

mee naar huis gekregen. Er waren voldoende eieren om ze ook op school nog te verstoppen.  

De catering voor de Koningsdag was een succes, alle 'oranje' lekkernijen zijn smakelijk 

opgegeten en opgedronken.  

Van overblijf De Hoekstee staat nog een leuk bedrag gereserveerd waarvoor, er met de 

werkgroep OR samen met het team, een leuk plan is bedacht om de middenruimte een wat 

gezelliger/knusser uitstraling te geven. Dit plan is enthousiast ontvangen. Daarover volgt 

binnenkort meer informatie.  

Verder zijn we achter de schermen samen met juf Roanne al druk bezig met het voorbereiden 

van de musical van groep 8.  

Doede zal ons volgend schoolseizoen gaan verlaten en zijn wij op zoek naar een nieuwe 

penningmeester c.q. lid en inmiddels heeft Josine van der Brugge zich spontaan bij ons 

aangemeld. 

Verder wordt er nagedacht over wat we dit schooljaar gaan doen met het schoolfeest vlak voor 

de grote vakantie. Vorig jaar kregen we leuke reacties n.a.v. het feestje op en nabij camping 

Padjelanta. Dus we zullen ons best doen om er ook dit jaar weer wat leuks van te maken. 

 

 
 
Samenstelling MR: Peter Moeken,Luset Dirne, Helga Boerakker ( oudergeleding) Hennie Eding, José 

Meijer en Ria Molenkamp (namens het personeel). 

Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 

 

Afgelopen donderdag 21 april is de MR weer bij elkaar geweest. 

We hebben dit keer uitgebreid gesproken over ouderbetrokkenheid. De leerkrachten zijn er 

zich van bewust dat zij vaak een beroep doen op de inzet van ouders, omdat veel activiteiten 

anders niet door kunnen gaan. De ouders vinden dat er heel erg vaak een beroep op hen 

wordt gedaan, maar dat met name door eigen werk niet aan al die vragen kan worden 

beantwoord. Op onze vergadering bleek wel dat wij wederzijds veel begrip hebben voor elkaar. 

Voor volgend schooljaar proberen we met een jaarplanning te gaan werken, waarbij ouders 

zich ruim van te voren kunnen aanmelden om een keer te helpen. Onze school telt 72 

gezinnen en als ieder gezin zich één of twee keer op zou geven is heel veel opgelost. 

Uiteindelijk is het in het belang van uw eigen kind(eren). 

Zoals u in de brief heeft kunnen lezen, heeft een werkgroep een prachtig ontwerp gemaakt 

voor een “nieuwe” centrale ruimte in onze school in frisse kleuren en met functionele 

betimmering, met leuke hoekjes, mooie stilteplekken en een kook/bak kast. We gaan ervan uit 

dat heel veel ouders zin hebben om hier hun steentje aan bij te dragen, want ook hier geldt 

“vele handen maken licht werk”; oftewel Vledder doet! 

 

Route 8 
De eindtoets voor het basisonderwijs is in april afgenomen. De resultaten zijn bekend en via de 

mail kenbaar gemaakt aan de ouders van de leerlingen van groep 8.  
 
Verkeersexamen 
In de afgelopen maand zijn het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen bij de 

leerlingen van groep 8. Allemaal geslaagd! Super. Van harte gefeliciteerd. 

mailto:hoekstee@talentwesterveld.nl
mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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Zomerlezen met de VakantieBieb! 
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen 

in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app 

van de Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale kinderboeken (ebooks). 

Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor volwassenen 

is er genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of 

smartphone te zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal gedownload kunt u de 

boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen! De nieuwste versie van de 

VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in de App Store of Google Play 

Store.  

 

 
Nu het lente is trekken veel kinderen en ouders de natuur in. In de Drentse natuur komen veel 

teken voor. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kan de ziekte van Lyme veroorzaken.  

Daarom wil GGD Drenthe graag de volgende boodschap onder de aandacht brengen: 

 

”Controleer altijd op teken na een verblijf in natuur of tuin. Verwijder een teek binnen 24 uur; 

de kans op de ziekte van Lyme is dan heel klein.” 

Op www.ggddrenthe.nl/teken vindt u een instructievideo over hoe een teek verwijderd moet 

worden en aanvullende informatie over de ziekte van Lyme.  

 

Met de app „Tekenbeet‟ kunt u opzoeken hoe teken eruit zien en wat u moet doen om teken 

correct en snel te verwijderen. De app “Tekenbeet” is gratis te downloaden in de Google Play 

Store en in de App Store.  

Voor advies en vragen is team infectieziekten van GGD Drenthe te bereiken via (0592) 306300 

of via ons mailadres infectieziekten@ggddrenthe.nl.  

 

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 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,- 

http://www.ggddrenthe.nl/teken
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ddt.tick
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ddt.tick
https://itunes.apple.com/app/id894584051
mailto:infectieziekten@ggddrenthe.nl
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0 20-strippenkaart   voor € 57,- 

 

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 

mailto:tsodehoekstee@gmail.com

