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Ophalen oud papier 
Ook in 2016 zullen we oud papier ophalen in Vledder 

en Doldersum. Met de opbrengst kunnen veel leuke 

activiteiten voor de leerlingen worden georganiseerd.  

Helpt u ook mee? Zet oud papier aan de  

straat, dat is goed voor school en het milieu! 

 

De ophaaldagen in kalenderjaar 2016 zijn: 

 Dinsdag 5 januari  2016 

 Maandag 8 februari  2016 

 Dinsdag 8 maart 2016 

 Maandag 11 april  2016 

 Dinsdag 10 mei  2016 

 Maandag 6 juni  2016 

 Maandag 11 juli 2016 

 Dinsdag 30 augustus 2016 

 Maandag 3 oktober  2016 

 Dinsdag 8 november  2016 

 Maandag 12 december  2016 

 

Wij verzoeken u op de ophaaldagen om 18:00 uur het 

schone oud papier gebundeld of in kartonnen 

dozen en goed zichtbaar aan de openbare weg te zetten. Niet in plastic verpakken! Graag 

papier verzamelen op de plaats voor afvalcontainers of aan één kant van de weg bij elkaar.  

Lege batterijen en inktcartridges worden niet meer ingezameld, lever deze in bij diverse 

winkels. 

 

Voor vragen of meer informatie kijk op: www.dehoekstee.nl 

 of mailen naar zijvel@planet.nl 

 
 

 
 
Samenstelling MR: Peter Moeken en Luset Dirne( oudergeleding) en Hennie Eding, José Meijer 

en Ria Molenkamp namens het personeel. 

Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 

Op 3 december hebben wij, samen met de MR van Wilhelminaoord,  het eerste verkennende 

gesprek gehad met Jan Scholte Albers, algemeen directeur van Stichting Talent. Het gesprek 

vond plaats in een ontspannen sfeer en het was meteen duidelijk dat alle partijen met de 

neuzen dezelfde kant op staan. Wij,  als teams,  willen graag van elkaars sterke kanten leren 

en willen daar snel mee beginnen. Het is de bedoeling dat iedere school haar eigen identiteit 

behoudt.  

 

We merken wel dat we de directeur minder zien, nu hij 2 scholen moet bedienen. Maar de 

teamleden op beide scholen zijn prima in staat de dagelijkse gang van zaken te regelen ; het 

is ook prettig dat André daarbij 1 dag in de week  ondersteund wordt door José en Jaccolien. 

De taakverdeling moet nog wat duidelijker. 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

18-12: School begint om 9.30 uur. 

 Kerstvakantie om 12.00 uur. 

04-01: Start school 2016. 

05-01: Oud papier. 

08-01: Start schoolschaatsen  

   groep 5/6. 

11-01: Scholing OICT. Leerlingen  

   ‟s middags vrij. 

15-01: Schoolschaatsen, groep 5/6. 

19-01: Directieoverleg. Afwezig, 

   A.Westerveld, ‟s morgens. 

21-01: Scholing Intgrale   

   Kwaliteitszorg. 

   A.Westerveld/M de Boer  

   ‟s middags afw. 

22-01: Schoolschaatsen, groep 5/6. 

25-01: Studiemiddag Onderwijs-  

   team. Lln. ‟s middags vrij. 

   

http://www.dehoekstee.nl/
mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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Op de vraag van één van onze ouders wat het uiteindelijke doel is van de onderwijsteams, 

kwam als antwoord dat, door de enorme krimp van het aantal leerlingen, met het 

terugbrengen van het aantal directeuren van 11 naar 5 er in ieder geval bespaard kan worden 

op de bijbehorende salarissen. Het personeelsbeleid is er op gericht om zoveel mogelijk 

kwaliteit binnen de Stichting te behouden als mogelijk is gezien de dalende leerlingaantallen. 

Binnen de onderwijsteams kan gemakkelijker mobiliteit van leerkrachten plaats vinden. Wij 

hebben elkaars scholen immers al leren kennen en weten wat er verwacht wordt als je op een 

andere school geplaatst wordt. 

Verder is het belangrijk om alle ouders goed te informeren over de gang van zaken. In de 

nieuwsbrief van beide scholen kan steeds een stukje informatie vanuit de MR staan. 

Voor de leerlingen zal er niet veel veranderen. Misschien kan er in de toekomst gezamenlijk 

een sportdag georganiseerd worden. Dit moet zijn weg nog vinden. Ook de samenwerking van 

de MR komt in beeld. 

Het team  van de Hoekstee heeft aangegeven dat de begeleiding door Arjette de Pree als 

prettig wordt ervaren. Bij de Kievitshoek kwam dat gevoel later. Eigenlijk is iedereen tot nu toe 

positief gestemd over het traject. 

Op 26 mei zal het volgende gesprek plaats vinden. 

 
Pluim(en) van de maand 
Deze maand gaat de pluim uit naar Gerben Nijsingh, vader van 

Roasan en Siebren. Gerben stelt kerstbomen ter beschikking 

voor het kerstfeest en zorgt ook voor een wensboom. Daar zijn 

we erg blij mee. Heel erg bedankt! 

 

De volgende pluim is voor Wendy Bosman, moeder van Marlou 

Wardenier. Wendy heeft zich in de afgelopen jaren ingezet als 

“kriebeltjesmoeder”. Mede door haar inzet hebben we de 

luizencontrole op een serieuze manier in kunnen zetten. Ook 

extra controles waren nooit een probleem voor Wendy. Super!!! 

Hartelijk dank daarvoor namens ons allen. 

WinterMOVES  

Op woensdagmiddag 6 januari kan je mee doen aan de WinterMOVES in Vledder. 

WinterMOVES is een instuif waarbij er „winterse spelen‟  zoals ijshockey en curling gespeeld 

worden. WinterMOVES start om 13:30 uur en duurt tot 15:00 uur voor alle kinderen & 

jeugdigen tussen de 4 en 18 jaar.  

Bij winters weer, wanneer de ijsbaan is geopend,  zal WINTERMOVES plaatsvinden op de 

ijsbaan. Bij minder winters weer zal WinterMOVES plaatsvinden in sporthal de Spronk. Kom jij 

ook? 

Vragen? Bel of mail ons gerust:  

Tel: 14 0521  

Mail: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl  

Groeten van de beweegcoaches van de Gem. Westerveld! 

Open Huis RSG Tromp Meesters 

Het Open Huis organiseren Tromp Meesters voor jou als leerling én u als ouder, om samen 

kennis te komen maken met het schoolgebouw en de medewerkers. Deze vinden plaats op: 

 

woensdag 20 januari locatie Stationsstraat 14.00 - 16.30 & 19.00 - 21.30 

woensdag 10 februari locatie Lijsterbesstraat 13.45 - 16.30 & 18.45 - 21.30 

donderdag 11 februari locatie Lijsterbesstraat 18.45 - 21.30 

omen maken met het schoolgebouw en de medewerkers. Deze vinden plaats o 

Open avonden CSG Eekeringe 
Dit schooljaar zijn de open avonden op woensdag 27 en donderdag 28 januari. De open 

avonden starten om 19.00 uur met een centrale opening. Na ongeveer 10 minuten volgt 

iedereen twee korte lessen van 20 minuten en ten slotte is er open huis. Tijdens het open huis 

is er voldoende tijd om vrij door onze school te lopen. Er is in veel lokalen van alles te zien en 

te doen. Ook is er voor de ouders/verzorgers voldoende tijd om specifieke vragen te stellen 

over de individuele situatie van hun zoon/dochter. 

Voor degenen die met de auto komen, kom op tijd, want door de drukte is het soms lastig om 

een parkeerplek te vinden. Woon je in de buurt, kom dan op de fiets met je 

ouders/verzorgers.  

mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl


     OBS De Hoekstee    De Hoek 26    8381 BL Vledder    0521-381320    hoekstee@talentwesterveld.nl 

Open dag Stad & Esch Diever 

Woensdagmiddag 3 februari start voor de leerlingen een programma om 13.30 uur. 
Dat duurt tot ongeveer 17.00 uur. 
‟s Avonds mis er programma voor ouders. De start is om 19.00 uur en duurt tot 

ongeveer 21.00 uur. 
 

Studiemiddagen (herhaling) 
In het nieuwe kalenderjaar staan weer studiedagen gepland. Middagen om precies te zijn. De 

eerste studiemiddag betreft maandagmiddag 11 januari. Alle leerlingen zijn die middag vrij. 

We gaan ons dan verdiepen in het gebruik van software, internet, computers en tablets op 

school. Deze bijeenkomst staat in het teken van de “eigen vaardigheid”. 

De volgende studiemiddag is maandagmiddag 25 januari. Deze staat in het teken van ons 

“Onderwijsteam”. Ook dan zijn de leerlingen ‟s middags vrij. Noteert u het in uw agenda? 

 

 
 

Team, medezeggenschapsraad en 

ouderraad, wensen u fijne feestdagen, 

een goed uiteinde en een gezond en 

voorspoedig 2016. 

 

 
 

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.  
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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

