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Nieuwsbrief, uitgave van OBS “De Hoekstee”, schooljaargang 17, nr. 8. 31-03-2017.  
 

De winter heeft nu echt plaats gemaakt voor 
de lente. De zon komt tevoorschijn, de bomen 

komen in knop en de eerste lammetjes 
huppelen alweer door de wei. 
Wij zijn alweer begonnen met allerlei zomerse 

voorbereidingen. Zo zijn we bezig met de 
voorbereidingen van de Koningsspelen, de 

herindeling van het speelplein en het kamp 
voor gr 7/8. 
 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 4 april komt de schoolfotograaf 

van alle kinderen weer een kiekje maken. De 
kinderen mogen deze dag weer in hun 
vrolijkste outfit op school komen! Houdt u er 

rekening mee dat de kinderen geen pet op 
mogen tijdens de foto! 

Voor gezinnen waarvan 
er broertjes en/of zusjes 
zijn, die niet bij ons op 

school zitten, is er een 
mogelijkheid om 's 

morgens vanaf 8.15 uur 
samen op de foto te 
gaan. Hierna worden de groepsfoto’s gemaakt 

en aan het eind van de ochtend gaan alle 
kinderen nog individueel op de foto. 

Wij horen het graag als uw kind een deel van 
de ochtend verhinderd is. Wij kunnen dan met 
de opzet van het programma hier rekening 

mee houden.  
 

Oudertevredenheidspeiling 
Onlangs hebt u via de mail een uitnodiging ontvangen voor het invullen van een 

tevredenheidsenquête. We willen ons altijd verbeteren. Daarom hebben we uw 
mening nodig over alle belangrijke onderwerpen die te maken hebben met de 
ontwikkeling van kinderen op obs De Hoekstee. We hebben ondertussen al heel wat 

ingevulde exemplaren retour mogen ontvangen, maar helaas nog niet allemaal. De 
enquête staat tot en met dinsdag 8 april open. Tot die tijd heeft u de gelegenheid om 

hem in te vullen. Wij zouden het fijn vinden als u dit voor ons wilt doen.  
 
 

 
 

 
 
 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

04-04 : Schoolfotograaf 

06-04 : Theoretisch verkeersexamen  

   gr 8 

08-04 : Laatste mogelijkheid invullen 

   Ouderenquête 

10-04 : Oud-papier-actie 

12-04 : Schoolvoetbal meisjes  

  gr 5t/m8 

13-04 : Screening gr 2 jeugdgezond- 

   heidszorg 

14-04 : Goede Vrijdag ; vrij 

17-04 : 2e Paasdag 

18-04 : Praktisch verkeersexamen  

  gr8 

18-04 : bezoek klaas van Dalen gr 7/8 

Stichting monument       

Doldersum 

19-04 : Schoolvoetbal jongens 

   gr 5 t/m 8 

21-04 : Koningsspelen.  

  Alle kinderen ’s middags vrij! 

21-04 : Klusdag 1 speelplaats 

22-04 : Klusdag 2 speelplaats 

24-04 : Klusdag 3 speelplaats 

29-04 : klusdag 4 speelplaats 
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OPROEP voor hulp bij het kleuterplein. 
 
Op donderdagavond 20 april start de renovatie van het kleuterplein.  

Wij zijn op zoek naar ouders of betrokkenen die 2 
uurtjes willen helpen om de tegels uit het plein te 

halen en te stapelen , zodat vrijdagochtend meteen 
begonnen kan worden met de nieuwe inrichting! 
Start is om 19:00 uur en we stoppen uiterlijk 21:30 uur. 

De tegels worden hergebruikt. 
 

Oud-papier 
Op maandag 10 april wordt het oud-papier weer opgehaald in Vledder.  
Fijn dat er weer voldoende vrijwilligers zijn om de vrachtwagens te bemannen. 

Bedankt hiervoor! 
 

Schoolvoetbal 
Net als andere jaren vindt er in de maand april het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi 
plaats!  

De meisjes spelen op woensdagmiddag 12 april en 
de jongens spelen op woensdagmiddag 19 april.  

Voor een deel van de wedstrijden moeten we zelf 
een scheidsrechter aanleveren. Hiervoor zijn wij op 
zoek naar personen die dit leuk vinden om te doen. 

Misschien is dit iets voor u of kent u iemand die het 
leuk zou vinden om te doen. Opgeven mag bij juf 

Roanne. 
Ook zijn wij voor zowel het jongens- als het 

meisjesteam op zoek naar een coach. We horen het 
graag als u zich beschikbaar wil stellen.  
 

Verkeersexamen 
Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis 

beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn 
van het belang van veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. 
Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we daarom of leerlingen de 

opgedane verkeerskennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte 
verkeer. 

Op donderdag 6 april vindt het VVN theoretisch Verkeersexamen plaats. Daarna 
stappen de leerlingen op dinsdag 18 april op de fiets voor het VVN praktisch 
Verkeersexamen. 

 
 
De Koningsspelen 

Op vrijdag 21 april 2017 vieren we voor de vijfde keer de Koningsspelen. Het kan dan 
ook niet anders dan dat het één groot FEEST wordt: dát is dan ook het thema van de 

Koningsspelen 2017. Ook dit jubileumjaar bestaan de Koningsspelen uit het 
Koningsontbijt, de Koningsspelletjesochtend  en als warming-up het lied van Kinderen 
voor Kinderen. Een groot aantal ouders heeft zich al opgegeven om mee te helpen, 

maar wij zijn nog altijd op zoek naar meer helpende handen. Kunt u ons deze ochtend 
helpen? U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind(eren) of door een 

berichtje te sturen naar j.meijer@talentwesterveld.nl .  

mailto:j.meijer@talentwesterveld.nl
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De ochtend van de Koningsspelen zal er een begin gemaakt worden met de renovatie 
van het speelplein. Het is hierdoor niet mogelijk dat de kinderen met de fiets het 
schoolplein opkomen. De kinderen mogen hun fiets parkeren op de parkeerplaats bij 

de school. Dit houdt in dat er weinig mogelijkheid meer is om uw auto te parkeren. 
Wij willen u dan ook vragen uw kind(eren) deze ochtend niet met de auto naar school 

te brengen of ze alleen af te zetten bij de school. 
Elders in deze nieuwsbrief leest u meer over de renovatie van het speelplein. 

 

  

 

Samenstelling MR: Peter Moeken ,Luset Dirne,  Helga Boerakker ( oudergeleding) 
Hennie Eding, José Meijer en Ria Molenkamp (namens het personeel). Informatie via 

mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 

Op 7 maart jl. zijn we weer bij elkaar geweest. Aan de orde kwam onder meer dat wij 
op 12 april een eerste gezamenlijke vergadering met de MR van De Kievitshoek gaan 

houden. Nadat we eerst onze eigen zaken gaan bespreken, zullen onze gasten om half 
negen aanschuiven. We staan open voor nieuwe ontwikkelingen, maar dit moet dan 
wel  iets toevoegen aan onze organisatie. We gaan in ieder geval een gezamenlijke 

vergadering voorbereiden met de algemeen directeur van Stichting Talent.   

Van elke vergadering van de MR worden verslagen gemaakt, die door u als ouders 
kunnen worden gelezen. We hebben besloten om een map aan te leggen met de 

notulen van de MR vergaderingen vanaf 2017. Deze map wordt geplaatst in de kast in 
de personeelskamer. U kunt daar de map inzien en de verslagen lezen.   

De MR heeft bewondering voor de voortvarende aanpak van het schoolplein. Het lijkt 

erop dat er in dit voorjaar al belangrijke verbeteringen kunnen worden uitgevoerd. We 
hopen, net als de werkgroep, op het gouden idee om het resterende bedrag snel bij 
elkaar te krijgen, óf op de juiste subsidieverstrekker.  

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.  
 

Nieuws uit de   MR van   De Hoekstee.  

mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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0 4-strippenkaart   voor € 14,-  

0 10-strippenkaart   voor € 30,- 
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 
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