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BELANGRIJKE DATA:
07-09: Informatieavond
Onderbouw.
Groep 3/4: 19.00 uur.
Groep 1/2: 20.15 uur.
07-09: Klaas van dalen vertelt. Groep 8.
08-09: Bezoek Monument Doldersum.
08-09: Oud papier.
10-09: Groep 7 en 8, voorstelling
“Jongen en Yo”, Wilhelminaoord.
15-09: Schoolarts. 8.30- 12.30 uur.
16-09: Cursus, André Westerveld.
18-09: Groep 5 t/m 8
Buitencentr. Wilhelminaoord.
22-09: MR vergadering. 19.30 uur.
24-09: Studiedag Marije de Boer en
André Westerveld.
30-09: Cursus, André Westerveld.

Studiedag Onderwijsteam
Op donderdag 27 augustus hebben we een
studiedag gehad in het kader van het nieuwe
onderwijsteam.
Daarvoor hebben we eerst het afgelopen
schooljaar besproken. In de middag hebben
we ons gebogen over de vorm die de
samenwerking met De Kievitshoek kan
krijgen. Dit was een inspirerende en
motiverende dag.
De eerstvolgende studiedag
(onder schooltijd) is woensdag 4 november.
Noteert u dat in uw agenda? De leerlingen
zijn dan vrij.

Creatieve middag
Op vrijdag 11 september willen we gaan
starten met de eerste serie creatieve
middagen. We hebben helaas nog niet
voldoende aanmeldingen om van start te kunnen gaan. Wij zijn nog op zoek naar
ouders, opa‟s, oma‟s en buurvrouwen, die ons op deze middagen de helpende hand
kunnen bieden. U kunt zich opgeven bij juf José, juf Sharon of meester Ramon.

Samenstelling MR: Lex Vendrig , Peter Moeken en Luset Dirne( oudergeleding) en
Hennie Eding, José Meijer en Ria Molenkamp namens het personeel. Informatie via
mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
Afgelopen maandag 24 augustus is de MR alweer bijeen geweest. Dit heeft alles te
maken met de voorbereidingen voor de verkiezing van een nieuw MR lid, aangezien
Lex Vendrig onze MR gaat verlaten. U ontvangt vrijwel tegelijk met de Nieuwsbrief
een uitnodiging u aan te melden, om als ouder de MR te komen versterken.
Verder hebben we bekeken welke partijen we in Vledder kunnen benaderen, om te
zorgen dat er een veilige oversteek kan blijven bij het kruispunt DorpsstraatPastorieweg.
We hebben uitgesproken dat we met een open, positieve houding de samenwerking
met De Kievitshoek aangaan.
Informatieavonden (herinnering)
Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de gang van zaken in de groep.
Daarom organiseren we informatieavonden direct aan het begin van het schooljaar.
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Op maandag 7 september vindt de informatieavond voor de onderbouw plaats. Om
19.00 uur bent u welkom in groep 3/4. Om 20.15 uur start de informatie voor
groep 1/2. Tussendoor staat de koffie voor u klaar.
Oproep luizenmoeders
Vorig schooljaar is één van onze luizenmoeders gestopt omdat haar jongste kind
afscheid heeft genomen van de Hoekstee. We zijn blij dat ze de
controles de afgelopen jaren voor ons heeft willen doen. Nu zitten
we met onze handen in het haar! Wie wil ons team komen
versterken? U kunt contact opnemen met José Meijer of André
Westerveld. We gaan er vanuit dat er 4 tot 6 controles per jaar
plaatsvinden. Wees er snel bij!
Kinderpostzegels
De Kinderpostzegelactie 2015 staat weer voor de deur. Op woensdag 23 september
start de actie. Alle leerlingen van
groep 8 zetten zich voor de actie in.
Om precies 12.00 uur gaan ze van
start. Dit jaar kunnen scholen voor
het eerst zelf bepalen waar de
opbrengst van hun geld naartoe
gaat. Scholen kunnen uit een aantal
onderwerpen een keuze maken. De
kinderen van groep 8 bepalen het onderwerp voor De Hoekstee.
Leesfestijn
Bij garage Bovenkamp kun je sparen voor gratis boeken. Zes toptitels van Tosca
Menten! Misschien zijn er ouders die al uitgespaard
zijn en voor school boeken willen sparen. We zijn
er heel blij mee voor “Bieb op school”.
Bieb op school
Ieder vrijdagochtend worden boeken van de bieb
uitgeleend. Bieb op school dus. We kunnen nog
extra hulp gebruiken. Wie heeft tijd en wil onze enthousiaste groep mensen
versterken? Meld je aan bij één van de leerkrachten. Alvast bedankt!
Bezoek Buitencentrum
Op vrijdag 18 september zijn de groepen 5 t/m 8 uitgenodigd door de PABO Den Haag
om deel te nemen aan een ontdekkingstocht over de prehistorie.
De studenten zullen de kinderen begeleiden. Voor eten en drinken in de pauze wordt
gezorgd. We verwachten om 12 uur weer terug te zijn op school.
Aanwezigheid André Westerveld.
Omdat de tijd tussen twee scholen moet worden verdeeld is er een verdeling
gemaakt. Deze houdt in dat André in principe op de dinsdag en de donderdag op De
Hoekstee aanwezig is. Op maandag zal José de taken van André overnemen en is zij
het aanspreekpunt voor De Hoekstee.
Scala Kinderkrant
Uw kind krijgt volgende week de Scala Kinderkrant mee naar huis. Scala, Centrum
voor de Kunsten, biedt lessen en cursussen op het gebied van muziek, dans, theater,
beeldende kunst en media en is werkzaam in de gemeenten Meppel,
Hoogeveen,Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld en (deels)
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Staphorst en Weststellingwerf.
Nu het cultuurseizoen weer is begonnen vraagt Scala aandacht voor de lessen en
cursussen die zij aanbieden. Voor kinderen die nog niet weten wat ze het allerleukste
vinden heeft Scala nu de Kunstproeverij.
Voor een bedrag van € 10, - kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool
van 14 september t/m 10 oktober vier lessen naar keuze volgen bij Scala. Wil een
kind graag dansen, dan kan het alle dansstijlen eens uitproberen. Houdt hij of zij van
knutselen dan komen alle beeldende materialen, van potlood tot klei, aan bod. Elk
kind kan proeflessen volgen op verschillende instrumenten. Maar ook een piano-,
schilder-, toneel- én dansles is mogelijk. Want welke lessen het kind wil uitproberen:
dát bepaalt hij of zij helemaal zelf!
Scala hopen op deze manier heel veel kinderen (en hun ouders) te kunnen helpen hun
talent en/of passie te laten ontdekken. Na deze vier lessen is er de mogelijkheid om te
stoppen of om je in te schrijven voor de les of cursus van jouw keuze. Natuurlijk blijft
het voor kinderen die al zeker zijn van hun keuze mogelijk om zonder te „proeven‟ in
te schrijven. Voor meer informatie, kijk in de Kinderkrant of op www.ontdekscala.nl
Tussenschoolse opvang (TSO)
Kinderopvang KaKa werkt met het strippenkaartensysteem. U kunt bij
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
0
0

4-strippenkaart
10-strippenkaart
20-strippenkaart

voor € 14,voor € 30,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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