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Nieuwsbrief, uitgave van OBS “De Hoekstee”, schooljaargang 17, nr. 9. 14-04-2017.  
 

 
U ontvangt deze nieuwsbrief iets eerder dan u 

van ons gewend bent. Wij willen u graag voor 
de paasdagen en de vakantie op de hoogte 
hebben gesteld van enkele schoolafspraken en 

van de formatie. Wij hopen u op deze wijze 
voldoende te informeren. Mocht u nog vragen 

of opmerkingen hebben, dan horen wij dit 
graag.  

 
Formatie 

De afgelopen periode is de formatie voor het 

komende schooljaar onderwerp van gesprek 

geweest. Er zijn verschillende wijzigingen 

doorgevoerd. Dit is nodig omdat het aantal 

leerlingen aan het begin van het nieuwe 

schooljaar verder daalt. Konden we in 2016 

starten met 102 leerlingen, in 2017 beginnen 

we met 88 kinderen. Een fors verschil. Zoals 

de prognoses eruit zien, is dat de laatste 

sterke daling in het leerlingenaantal.  

Voor de formatie betekent het dat we met vier combinatiegroepen gaan werken: 

Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Minder leerlingen betekent minder 

faciliteiten. Dat heeft zijn weerslag in de bezetting van de groepen.  

Het betekent dat we Ramon Mones het volgende schooljaar niet meer op onze school 

voor de klas terug zullen zien. Er zijn twee dagen voor hem beschikbaar op De 

Hoekstee. Dit is minder dan de omvang van zijn aanstelling. Consequentie voor 

Ramon is dat hij in twee onderwijsteams zou moeten werken. Dat is voor alle partijen 

nadelig. Het is wel mogelijk voor Ramon om met zijn aanstelling in een ander 

onderwijsteam te werken. Na onderling overleg is daarvoor gekozen.  

José Meijer zal op beide scholen in het onderwijsteam de directie-ondersteunende 

taken waarnemen. Dit betekent dus één dag op De Hoekstee en één dag op De 

Kievitshoek.  

Omdat Roanne Rozeboom haar studie dit schooljaar af zal ronden, komt zij volledig 

voor groep 7/8. Vervanging op de vrijdag is dan niet meer nodig. Wel heeft ze 1x per 

twee weken, op de woensdag, compensatieverlof. Dit zal José in gaan vullen.  

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

14-04 : Goede Vrijdag ; vrij 

17-04 : 2e Paasdag 

18-04 : Praktisch verkeersexamen  

  gr8 

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 

 

01-05 : Bezoek Klaas van Daalen 7/8 

St. Monument Doldersum 

05-05 : Bevrijdingsdag; Vrij! 

09-05 : Oud papier 

09-05 : Voorstelling King Lear gr 5       

  t/m 8 in Diever 

11-05 : Roanne Kanjertraining 

12-05 : Creamiddag gr 5 t/m 8 

19-05 : Creamiddag gr 5 t/m 8 

25-05 : Hemelvaart; Vrij! 

26-05 : Vrij! 

30-05 : Gezelschapsspelen gr 1/2 
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Op donderdag en vrijdag is er dus een leerkracht nodig voor groep 5/6 om samen met 

Ria Molenkamp deze groep te draaien. Dat wordt Hansfried Broos, momenteel 

leerkracht groep 6/7 op De Kievitshoek te Wilhelminaoord. Omdat Hansfried een 

aanstelling heeft van anderhalve dag wordt de vrijdagmiddag ingevuld door Sharon 

Bruggink. 

Deze constructie zorgt voor zoveel mogelijk rust binnen de formatie. Met de 

mogelijkheden die ons tot de beschikking staan zijn we tot het onderstaande overzicht 

gekomen. De medezeggenschapsraad is hierover geïnformeerd en is akkoord met de 

voorgestelde formatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Schoolfruit 

Afgelopen week hebben de leerlingen voor de laatste keer 
schoolfruit mogen ontvangen van het EU.schoolfruitproject. 20 
weken lang kregen de kinderen iedere woensdag, donderdag 

en vrijdag fruit op school. De kinderen werden zo gestimuleerd 
om samen groente en fruit te eten en te proeven van fruit en 

groenten die ze nog niet kenden.  
Wij willen u vragen om uw kind(eren) de komende tijd, in 
ieder geval op woensdag, donderdag en vrijdag, fruit mee naar school te geven. U 

kunt natuurlijk zelf bepalen welke groente- of fruitsoort dit is. Snoep, koek en andere 
hartige tussendoortjes worden op deze dagen niet op prijs gesteld. Wij hopen dat u, 

net als wij, het belang inziet van een gezonde leefstijl voor uw kind(eren). 
Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.  
 

Koningsspelen 
Vrijdag 21 april organiseert obs De Hoekstee weer de jaarlijkse Koningsspelen. Net als 

voorgaande jaren kunnen de kinderen, in gemixte groepjes, allerlei activiteiten en 
spelletjes doen. Bij een groot aantal van deze activiteiten is begeleiding nodig. 

Gelukkig heeft een aantal ouders zich al opgegeven om te helpen, maar we komen 
nog altijd helpende handen tekort. Wilt u meehelpen, of kent u een oma, buurvrouw 
of oud-leerling die best zou willen helpen, geef dat dan even door aan juf Sharon.  

Groepen 

Dagen 

Groep 1/2. Groep 3/4.  Groep 5/6.    Groep 7/8.  

Maandag 

morgen 

Hennie  

Eding 

Sharon  

Bruggink 

Ria  

Molenkamp 

Roanne 

 Rozeboom 

Maandag 

middag 

Hennie  

Eding 

Sharon  

Bruggink 

Ria  

Molenkamp 

Roanne  

Rozeboom 

Dinsdag 

morgen 

Hennie  

Eding 

Sharon  

Bruggink 

Ria  

Molenkamp 

Roanne 

Rozeboom 

Dinsdag 

middag 

Hennie  

Eding 

Sharon  

Bruggink 

Ria  

Molenkamp 

Roanne 

Rozeboom 

Woensdag 

morgen 

Hennie  

Eding 

Monique 

Frijhoff 

Ria  

Molenkamp 

Roanne  

Rozeboom  / 
José Meijer 

Donderdag 
morgen 

Hennie  
Eding 

Monique 
Frijhoff 

Hansfried  
Broos 

Roanne 
Rozeboom 

Donderdag 

middag 

Hennie  

Eding 

Monique 

Frijhoff 

Hansfried 

Broos 

Roanne 

Rozeboom 

Vrijdag 

morgen 

Monique 

Frijhoff  

Sharon  

Bruggink 

Hansfried 

Broos 

Roanne  

Rozeboom 

Vrijdag 

middag 

 

 

 Sharon  

Bruggink 

Roanne  

Rozeboom 
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Wij hopen dat we ook dit jaar weer voldoende begeleiding hebben om er een echt 

FEEST! van te maken. 
 
De kinderen worden om 8.30 uur met een (bijna) lege 

maag op school verwacht. We starten deze ochtend 
met een gezond Koningsontbijt. Na de warming –up 

met het lied van Kinderen voor Kinderen, gaan de 
kinderen in gemengde groepjes de spelletjes doen. Om 
12.00 uur is het FEEST! afgelopen en kunnen we gaan 

genieten van de vakantie. ’s Middags is er dus geen 
school!  

 
In onze vorige nieuwsbrief meldden wij u dat de 

kinderen hun fiets deze ochtend op de parkeerplaats 
moesten stallen. Deze situatie is ondertussen 
veranderd. De kinderen van alle groepen, dus ook die 

van de onderbouw, kunnen hun fiets in of bij de fietsenstalling parkeren. De situatie 
voor het parkeren van auto’s blijft ongewijzigd. Aangezien de parkeerplaats in beslag 

wordt genomen door materieel voor de renovatie van de speelplaats, is er weinig tot 
geen ruimte om uw auto te parkeren. Wij vragen u dan ook deze ochtend op de fiets 
naar school te komen of uw kind(eren) alleen even af te zetten bij school. Uw 

medewerking wordt bijzonder gewaardeerd! 
 

Gymschoenen 
Steeds vaker merken we op dat er kinderen meegymmen zonder gymschoenen. Wij 

vinden dit uit veiligheidsoverweging, maar ook uit hygiënisch oogpunt, 

geen prettige ontwikkeling. We willen u dan ook vragen ervoor te 
zorgen, dat uw kind(eren) gymschoenen meeneemt (meenemen) naar 

de gym waarmee ze in de zaal mogen sporten.  
Na de meivakantie kunnen kinderen zonder gymschoenen niet meer 
meedoen met de gymles. Wij hebben deze maatregelen genomen om 

de veiligheid van uw kind(eren) te kunnen waarborgen. Wij rekenen op 
uw begrip en medewerking. Alvast bedankt! 

 
Dagelijkse inloop 
Uit de enquête, die u heeft ingevuld over de dagelijkse inloop, hebben wij kunnen 

opmaken dat de dagelijkse inloop als prettig ervaren wordt. Ouders geven aan het 
prettig te vinden, de school binnen te kunnen lopen op een dag dat het hen uitkomt. 

Aangezien alle dagen goed bezocht worden, hebben wij besloten door te gaan met de 
dagelijkse inloop. Dit houdt in dat u vanaf 8.15 uur welkom bent, om samen met uw 
kind(eren) binnen te komen om het werk van uw kind(eren) te bekijken. Ook kunt u 

in deze tijd de juf of meester aanspreken voor een korte vraag of opmerking. Als u 
graag in gesprek wilt met de leerkracht, kunt u beter een andere afspraak maken. 

De leerkracht die pleindienst heeft, zal tijdens de inloop niet in de klas aanwezig zijn. 
Laat dit u niet beletten om alsnog met uw zoon en/of dochter naar binnen te komen. 
De juf van groep 1 en 2 is iedere ochtend vanaf 8.15 uur in de klas. Dit houdt in dat 

er voor schooltijd geen toezicht is op het plein. U kunt ervoor kiezen om uw kind in de 
klas te brengen of om zelf even bij uw kind op het plein te blijven tot de school 

begint. 
Tijdens de ouderavond over ouderbetrokkenheid kwam naar voren dat meer 

inloopmomenten gewenst werden. Wij hopen met de dagelijkse inloop aan deze wens 
tegemoet gekomen te zijn. 
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Pilot sloffen 
In november zijn de groepen 5 t/m 8 gestart met een pilot “sloffen”. Tijdens deze 
pilot hebben we gekeken of het wenselijk en effectief is om de kinderen op school 

sloffen te laten dragen in plaats van schoenen. Het grote voordeel dat wij ervaren 
hebben, is de vermindering van de hoeveelheid zand in de klassen. Naast het voordeel 

hebben wij ook nadelen ervaren. Het aan- en uitdoen van de schoenen nam veel tijd 
in beslag, niet alle kinderen deden sloffen aan en al die sloffen 
in de gangen gaven de school een rommelige uitstraling. 

Verschillende kinderen liepen niet op sloffen, maar op sokken.  
Ook dat was niet de opzet van de pilot.  

De nadelen wogen voor ons zwaarder dan de voordelen. 
Daarom hebben we besloten dat de kinderen na de 

meivakantie hun schoenen weer aan mogen houden in de klas. 
Kinderen die het dragen van sloffen prettig vinden, mogen deze 
natuurlijk gewoon blijven dragen. In de klassen worden er 

afspraken gemaakt over het opbergen van deze sloffen.  
 

Schoolzwemmen 
Na de meivakantie gaan we weer van start met het schoolzwemmen in het Bosbad.  
De tijden voor onze school zijn:  

Woensdag: 
Groep 3/4, van 10.30 uur tot 11.00 uur.  

Groep 5/6, van 11.00 uur tot 11.30 uur.  
Groep 7/8, van 11.30 uur tot 12.00 uur.  

 

De zwemlessen komen in de plaats van de 
gymnastieklessen op de woensdag.  

Leerlingen van groep 7/8 kunnen rechtstreeks naar huis 
indien er toestemming is gegeven door de betrokken ouder.  
 

 
 

Fotowedstrijd IVN 
Onder het motto “zet de berm in bloei voor de bij” schrijft IVN afdeling Westerveld 
een fotowedstrijd uit voor jongeren tot 16 jaar. Het thema van deze fotowedstrijd is: 

“De bloemen en hun vrienden”. In de afgelopen week heeft uw zoon en/of dochter 
hier een informatiebrochure over mee naar huis gekregen. In de bijlage van deze 

nieuwsbrief vindt u deze brochure nog eens digitaal met een begeleidend schrijven.  
Om deel te nemen aan de workshop fotograferen, dient u uw zoon en/of dochter in te 
schrijven. Aanvullende informatie hierover vindt u in de brochure. 

  
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. 

Op donderdag 6 april vond het VVN theoretisch Verkeersexamen plaats. Wij er zijn 
trots op om u te kunnen meedelen dat alle 

leerlingen van groep 8 hiervoor geslaagd 
zijn! Gefeliciteerd! 

Op dinsdag 18 april stappen de leerlingen 
van groep 8 op de fiets voor het VVN 
praktisch Verkeersexamen. Wij willen alle 

kinderen van groep 8 veel succes 
toewensen! 
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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,- 
 

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
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Westerveld,  4 april  2017 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers  en alle kinderen van Westerveld. 
 
IVN  Westerveld bestaat dit jaar 25 jaar en viert dit met tal van activiteiten om de 

leefomstandigheden voor wilde bijen te verbeteren. Zo krijgt vrijwel elke basisschool 
een bijenhotel bouwpakket.  

Samen met fotoclub Westerveld  wordt een fotowedstrijd voor de jeugd 
georganiseerd.  Alle  kinderen  tot 16 jaar mogen meedoen.  
De titel van de fotowedstrijd is:  De bloemen  en hun  vrienden. 

Wij vinden het leuk als kinderen  bij de natuur betrokken raken.  Om dit te 
ondersteunen  zijn op 2 dagen workshops fotograferen in de natuur bij het bezoekers 

centrum Dwingelderveld  in Ruinen. Deelname is gratis en de workshop wordt 
gegeven door deskundigen. In de bijlage vindt U een folder met meer informatie 
hierover. 

Heeft u vragen stel ze gerust  aan  info@ivn-westerveld.nl  
 

 

 

mailto:info@ivn-westerveld.nl
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