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Nieuwsbrief, uitgave van OBS “De Hoekstee”, schooljaargang 17, nr. 5. 16-12-2016.  
 

Wintermarkt 
Op donderdagavond 22 december organiseert 

obs De Hoekstee een gezellige wintermarkt. 
Van 17.30 tot 19.30 uur kunt u er terecht 
voor prachtige, door de kinderen gemaakte, 

kerstaccessoires, het rad van fortuin, ons 
kerstkoor en leuke activiteiten in een sfeervol 

aangeklede school. Ook kunt u genieten van 
overheerlijke stamppotten, soep, salade en 

broodjes worst. Natuurlijk ontbreken ook de 
kniepertjes en oliebollen niet dit jaar!  

De opbrengst van deze wintermarkt is 
bestemd voor de herinrichting van het 

schoolplein. Op de markt zal u ook een 
kraampje aantreffen, waar u inzage kunt 

krijgen in de plannen voor het schoolplein. Op het “Doe-
bord” kunt u aangeven of u wat kunt betekenen in de 
werkzaamheden. Te denken valt daarbij aan materialen, 

gereedschap en mankracht. Bij het kraampje kunt u ook 
een “schoolplein-tegel” aanschaffen. Hiermee sponsort u 

direct de werkzaamheden.  

De kinderen zijn donderdagmiddag 22 december vrij. 
Donderdagavond worden echter alle kinderen weer op 
school verwacht. De wintermarkt gaat om 17.30 uur open. Om 19.30 uur zullen we 

muzikaal afsluiten met kerstliederen die door de kinderen gezongen worden.  

Verschuiving extra uren  
Tot aan de kerstvakantie is, op de maandagochtend en de dinsdagochtend, groep 3/4 

gesplitst. Deze uren zijn ingezet voor de opstart in groep 3/4 om het lezen en het 
zelfstandig werken een extra impuls te geven. De uren worden vanaf 9 januari 2017 

ingezet in groep 7/8. Dat is vastgesteld bij de bespreking van de formatie voor het 
schooljaar 2016/2017. 
Vanaf 9 januari 2017 wordt groep 7/8 ook op de maandag- en de dinsdagochtend 

gesplitst. Groep 7 wordt op beide ochtenden begeleid door Ramon Mones. Groep 8 
blijft onder de hoede van Roanne Rozeboom. 

 

Studiemiddag 

Op donderdagmiddag 19 januari 2017 is er een studiemiddag 
met als onderwerp “coöperatief werken”. Op deze middag gaat 

het onderwijsteam aan de slag met verschillende werkvormen, 
achtergronden en doelen van de coöperatieve manier van 

werken. De ideeën en voorbeelden komen weer terug in de 
lessen zodat onze leerlingen er optimaal van kunnen profiteren. 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

22-12 : Wintermarkt 17.30-19.30 uur 

   Kinderen zijn ’s middags vrij 

23-12 : Kerstontbijt 

   ’s middags zijn alle kinderen 

  Vrij 

  Start kerstvakantie! 

 

09-01 : Weer naar school!  

16-01 : Luizencontrole 

17-01 : Directieoverleg. A.Westerveld  

     afwezig 

19-01 : Studiemiddag. Alle kinderen 

   ’s middags vrij! 

23-01 : Voorstelling gr 3/4  

27-01 : creamiddag 
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Het betekent voor die middag dat alle leerlingen vrij zijn.  

 
 

Luizencontrole 
Maandagochtend 16 januari zullen alle kinderen weer gecontroleerd 

worden op hoofdluis. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) deze 
ochtend geen gel, haarlak of ingewikkelde creaties in hun haar 

dragen? Fijn dat er ook dit jaar weer ouders zijn die de controles 
willen uitvoeren. Bedankt hiervoor.  
 

Oproep klaar-overs 
In de maand oktober hebben we een oproep geplaatst om ouders te bewegen mee te 

helpen met het oversteken van onze leerlingen bij het kruispunt het Steegien – 
Dorpsstraat. Via mail en posters is er bekendheid aan gegeven.  

In totaal mochten we 5 reacties ontvangen, waarvan 1 afmelding. U begrijpt dat dit te 
weinig verkeersbrigadiers zijn om tot een redelijke taakverdeling te komen.  
De conclusie is dat het niet lukt om klaar-overs in te zetten voor de oversteek. Met 

dank aan de initiatiefnemers van deze actie, Corintha van Kippersluis en Heleen 
Kiewiet. 

 

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 21 november heeft de MR weer vergaderd en we hebben vooral gesproken over 
lopende projecten en we hebben enkele bijeenkomsten geëvalueerd. Het is goed om 

te constateren dat de ouders die aanwezig waren op de gezamenlijke ouderavond van 
De Hoekstee en De Kievitshoek echt met elkaar van gedachten hebben gewisseld over 
ouderbetrokkenheid. Er is openhartig gesproken en we zijn ervan overtuigd dat de 

teams met de aanbevelingen aan de slag gaan. Tevens kwam duidelijk naar voren dat 
het team grote sprongen vooruit heeft gemaakt in de wijze van communiceren. Er is 

ook een avond geweest waarbij het team, de OR en de MR bij elkaar zijn geweest. 
Verder hebben we de presentatie van het ontwerp van een aangepast schoolplein 
gezien en zijn onder de indruk van de plannen van de werkgroep , aangestuurd door 

Patrick Brouwer en Patricia Dooren.. Het gaat om de nieuwe, verrassende 
speelmogelijkheden van uw kind(eren). De eerste acties zijn al georganiseerd door 

het team en de werkgroep om aan de benodigde financiële middelen te komen. Als 
iedereen zijn schouders eronder zet, kan heel Vledder trots zijn op het resultaat.  

Logopedie op school.  
Sinds een aantal jaren is het mogelijk om logopedische 
hulp op school te krijgen. Met logopediepraktijk 
“Verbalis” uit Meppel/Vledder is er een overeenkomst. 

Rianne Kooiker heeft iedere vrijdag zitting in De 
Hoekstee.  

 
Logopediepraktijk Verbalis is gespecialiseerd in onderzoek, begeleiding en 
behandeling van problemen met communiceren, spraak- en taalontwikkeling, 

stemgeven, leesvaardigheden, afwijkend mondgedrag, slikken, ademhaling en gehoor.  
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Rianne Kooiker 

Rianne is sinds begin 2014 werkzaam voor logopediepraktijk 
Verbalis. Ze werkt voor Verbalis op verschillende locaties in 
zowel Meppel als Vledder.  

Rianne is allround logopedist met specialisaties op gebied van 
afwijkend mondgedrag, de spraak- en taalontwikkeling bij 

(jonge) kinderen en de voorschotbenadering (klanken en 
letters) bij kleuters. 
 

Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met Rianne. 
Ze is te bereiken op 0611778622. Mocht uw kind in aanmerking komen en via school 

worden aangemeld, dan gaat dat altijd op grond van uw toestemming. Geen 
toestemming, geen behandeling. Door een logopedist binnen de school te hebben, 

wordt de drempel verlaagd om gebruik te maken van deze ondersteuning. 

 
Taalpunt Westerveld 
In elke gemeente in Nederland is of komt een Taalpunt.  

In de gemeente Westerveld is het Taalpunt in de bibliotheek Diever. 
 

Wat is een Taalpunt? Het is een plek waar volwassenen terecht kunnen als ze beter 
willen leren lezen of schrijven. Iemand die de computer beter wil leren gebruiken, kan 
hier ook terecht. Vrijwilligers begeleiden de deelnemers. We begeleiden veel 1 op 1. 

Eén deelnemer en één vrijwilliger. We werken zoveel mogelijk in de buurt waar de 
deelnemer woont. 

Onze vrijwilligers krijgen eerst een cursus in het Taalpunt. Zo kunnen ze de 
deelnemers zo goed mogelijk helpen. 
 

Voor wie is het Taalpunt? Het is er voor volwassenen die Nederlands als moedertaal 
hebben (NT1), maar die moeite hebben met lezen en schrijven in het dagelijks leven.  

Het is er ook voor mensen die Nederlands als tweede taal leren (NT2). 
Het is er voor iedereen die moeite heeft met het gebruiken van de computer. 
Ons leven speelt zich steeds meer online af. Van het bestellen op internet tot het 

aanvragen van een toeslag. Iedereen moet kunnen omgaan met een computer. 
Hier kunnen onze vrijwilligers ook bij helpen. 

Het Taalpunt is er ook voor vrijwilligers. Zij kunnen er terecht voor informatie, advies 
of geschikt lesmateriaal. 

 
Waar vind je het Taalpunt? Het Taalpunt Westerveld bevindt zich in de bibliotheek 
Diever. De Taalpunt coördinator is daar 2 keer per week aanwezig voor vragen of 

informatie. Voor mensen die geholpen willen worden met taal en voor vrijwilligers die 
anderen willen helpen met taal. De hulp en begeleiding vanuit het Taalpunt is gratis. 

 
Taalpunt Westerveld - Dingspil 10 - 7981 BB Diever 
Openingstijden Taalpunt: dinsdag van 14.00 – 16.00 uur  

      donderdag van 18.00 – 20.00 uur 
Email: info@taalpuntwesterveld.nl          Tel: 06-83052276 

 

Even voorstellen  
Marion Loos, lees-mediaconsulent 

 
Vanaf 1 september 2016 ben ik werkzaam in de gemeente 
Westerveld als lees-mediaconsulent voor de Bibliotheek op 

School.  In de afgelopen maanden ben ik achter de schermen 
bezig geweest met tal van werkzaamheden van 

Kinderboekenweek tot… 
 

mailto:info@taalpuntwesterveld.nl
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 Jouw.Buzz 

In de maand november is jouw.buzz bij bijna alle scholen langs geweest in de 
gemeente Westerveld. Samen met een paar collega’s, heb ik kinderen kennis laten 
maken met het programmeren van robots; muziek maken op een MacBook met 

behulp van een banaan, lepels, 3-D printen. 
 

 Leesvirus 
In januari start voor groep 5/6 het Leesvirus.   
Leesvirus.nl is de meest besmettelijke boekensite van Nederland.  

Kinderen gaan tien mooie, spannende, grappige boeken lezen. Via 
de website gaan ze meningen delen en vragen beantwoorden van 

de quiz.  
 

 Drentse Kinderjury 2017 
Daarna begint in februari de Drentse Kinderjury 2017 
Leerlingen uit groep 7/8 lezen 10 door de bibliotheek geselecteerde boeken en gaan 

deze verwerken in een leeslogboek. 
In de klas wordt in april/mei gestemd hoeveel punten op de schaal van 1: 10 een 

boek verdiend heeft. De uitslag wordt vervolgens provinciaal doorgegeven en het 
boek met de meest stemmen wint uiteindelijk de Drentse Kinderjury 2017. 
 

Bij aanvang van de projecten ga ik zoveel mogelijk de deelnemende klassen bij langs 
om de boeken te introduceren en kinderen te prikkelen tot lezen. 

 
Tot ziens op school of in de bibliotheek Diever. 
 

Pluim van de maand 
Corintha van Kippersluis en Heleen Kiewiet hebben in de 

afgelopen periode, op eigen initiatief, een oproep aan 
ouders gedaan om de veiligheid bij het kruispunt  

t ’Steegien – Dorpsstraat gezamenlijk aan te pakken. 
Oproep, posters en mail is door beide dames verzorgd, 
evenals de terugkoppeling. Jammer dat het niet is gelukt, 

desalniettemin, een compliment voor dit ouderinitiatief en 
de uitvoering ervan! 

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.  
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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 

 

 

mailto:tsodehoekstee@gmail.com

