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Surprise kijkavond
BELANGRIJKE DATA:
29-11 : Informatieavond plan
herinrichting schoolplein
01-12 : Surprise kijkavond (19.00 u)
05-12 : Sinterklaas op De Hoekstee
Gr 1 t/m 4 ’s middags vrij
Gr 5 t/m 8 Pietencasino
(13.30 uur!)
06-12 : Studiedag DO. A.Westerveld
Afwezig.
08-12 : Groenbus ROVA. Groep 7/8.
08-12 : Studieochtend H.Eding.
08-12 : Studiemiddag R.Mones.
12-12 : Oud papier.
13-12 : Directeuren overleg.
A.Westerveld afwezig.
15-12 : Verpleegkundige GGD.
22-12 : Alle groepen ’s middags vrij.
’s avonds Kerstmarkt
23-12 : Kerstontbijt op school
Alle kinderen zijn ’s middags
Vrij!
23-12: Start kerstvakantie.
09-01: Start school.

Op donderdagavond
1 december organiseren we
onze jaarlijkse surprise
kijkavond. Alle surprises
worden uitgestald en zijn te
bewonderen van 19.00 uur tot
20. 00 uur in school. Allemaal
van harte welkom. Tot dan!
Sint en Kerst
Vorige maand hebben wij u van de afspraken op de
hoogte gebracht. Hieronder staan ze nog een keer
voor u op een rijtje.
Sinterklaas vieren wij op maandag 5 december. De
groepen 1 t/m 4 gaan op bezoek bij de Sint, in de
groepen 5 t/m 8 worden er surprises voor elkaar
gemaakt.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn
maandagmiddag 5 december vrij.

In de andere groepen wordt ’s middags het
Pietencasino gespeeld. Gelukkig hebben twee
ouders zich al aangemeld om een spelletje te
begeleiden. Er worden deze middag allerlei
spelletjes gespeeld waar pepernoten mee verdiend
kunnen worden. De bank houdt bij hoeveel
pepernoten er gestort worden en hoeveel er wordt opgenomen. Voor de kinderen met de
grootste pepernotenvoorraad is er een prijsje. Mocht u het ook leuk vinden om te helpen, dan
horen wij dat graag! U kunt zich opgeven bij José of door een berichtje te sturen naar
j.meijer@talentwesterveld.nl. Deze middag start om 13.30 uur en zal om 15.15 uur eindigen.
Het kerstfeest wordt gevierd op donderdagavond 22 december. Omdat alle kinderen, samen
met hun ouders, ’s avonds op school verwacht worden, zijn ze ’s middags vrij. Over de
invulling van deze avond wordt u nog geïnformeerd.
Vrijdag 23 december ontbijten we met alle groepen bij elkaar in de sfeervolle middenruimte.
Om 12.00 uur gaat de bel en gaat de kerstvakantie van start!

Presentatie plan herinrichting schoolplein obs De Hoekstee
Op dinsdag 29 november is er een presentatie van het plan voor de herinrichting van het
schoolplein. Daarvoor zijn ouders, aanwonenden, de ondernemingsraad, Oliebol,
Dorpsbelangen en Stichting Talent uitgenodigd.
De informatieavond start om 20.00 uur. We willen iedereen de gelegenheid bieden om kennis te
maken met de plannen. U bent allemaal van harte uitgenodigd. Ook via flyers wordt de
uitnodiging bekend gemaakt.
De organisatie is in handen van de werkgroep Schoolplein obs De Hoekstee.
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Marije
Wekelijks heb ik (André Westerveld) telefonisch contact met Marije de Boer, onze Intern
Begeleider. Zoals u weet is Marije afwezig omdat ze haar dochter tijdens de zwangerschap
heeft verloren. Het verdriet is nog groot. Ze voelt zich, afwisselend, redelijk en dan weer
verdrietig. Het gaat dus op en neer.
Inmiddels heeft Marije een gesprek gevoerd met de bedrijfsarts. In de komende periode
plannen we een bezoek op school. Het gaat dan om het contact met de collega’s. Dat kan dus
tijdens een vergadering zijn , tijdens koffiedrinken of in een lunchpauze. Vanaf dat moment
gaan we kijken hoe we dit contact kunnen uitbreiden. Er is nog geen zicht op het moment
waarop Marije weer terugkeert als IB-er. Daar houd ik u uiteraard van op de hoogte.

Vervangster Roelien Vos
In de afgelopen periode hebben we naar een oplossing gezocht om Marije te kunnen
vervangen. Donderdag 17 november is er een gesprek geweest met Roelien Vos. In de
komende periode zal Roelien (tot zolang dat nodig is) Marije vervangen. Vanwege haar eigen
werkzaamheden betreft dat een deel van de aanstelling van Marije.
Het is plezierig te weten dat de belangrijkste werkzaamheden weer door een Intern Begeleider
kunnen worden uitgevoerd. Uiteraard gaan de eerste twee weken op aan het inwerken en het
maken van interne afspraken. Roelien komt dinsdags en donderdagmiddag op De Hoekstee.

Even voorstellen
Mijn naam is Roelien Vos en vanaf woensdag 23 november neem ik tijdelijk
de taken van de Intern Begeleider op OBS De Hoekstee en OBS De
Kievitshoek waar.
Ik ben momenteel werkzaam op IKC De Horst in de Wijk, daar werk ik als
leerkracht voor groep 6 en ik begeleid daar ook leerlingen als kindercoach.
Ik woon ook in de Wijk, ben getrouwd en we hebben drie zonen. Dit jaar
heb ik in april mijn tweejarige IB opleiding afgerond. Ik zie het als een
belangrijke taak om deze twee scholen te mogen begeleiden. De komende
tijd hoop ik dat ik persoonlijk met de beide teams kan kennismaken.

Inloop in alle klassen
Bij de ouderavond over ouderbetrokkenheid 3.0 kwam naar voren dat veel ouders het prettig
vinden om wat vaker in de klas van hun kind te kunnen kijken. We hebben daarom besloten
om de inloop te verruimen.
Het is na de kerstvakantie mogelijk om iedere ochtend een kijkje in de klas te nemen. Dit geldt
voor de groepen 1 t/m 8. Op deze manier krijgen alle ouders de gelegenheid om een kijkje te
nemen en kunnen ook de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hun werk laten zien.
De inloop duurt van 8.15 – 8.25 uur. Tijdens de inloop is er ook gelegenheid om berichten
door te geven of een afspraak te maken met de leerkracht.
Na de bel verlaten ouders de school. Kinderen op het schoolplein komen dan op eigen
gelegenheid naar binnen. Om 8.30 uur starten de lessen.
Omdat er iedere dag een aantal leerkrachten pleindienst heeft, zal er niet op iedere inloopdag
een leerkracht in de klas aanwezig zijn. Hier vindt u een lijstje met de pleindienst van iedere
leerkracht.
Pleindienst
Maandag
Sharon en Roanne
Dinsdag
Ramon en Ria
Woensdag
Roanne en Ria
Donderdag
José en Monique
Vrijdag
Sharon en Ramon
Voor groep 1/2 geldt dat Hennie iedere ochtend in de klas aanwezig is en ’s middags op het
plein loopt. Op vrijdagochtend is Monique in de klas. De kinderen mogen vanaf 8.15 uur in de
klas worden gebracht.
Voor de kinderen geldt dat ze altijd hun spullen naar binnen mogen brengen, maar niet zonder
vader of moeder in de klas mogen komen.
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De inloop is bedoeld om samen met een ouder of opa en oma naar het werk te kijken.
Geen vader of moeder mee? Dan blijven de kinderen buiten tot de bel gaat.
De kinderen zijn om 8.15 uur welkom op school. Vanaf dit tijdstip is er toezicht in de klas en
op het schoolplein.
We gebruiken de periode tot de voorjaarsvakantie als proefperiode. In de week voorafgaand
aan deze vakantie zullen we de inloop, samen met u, evalueren.

Leden: Monique, Ramon, Erna (voorzitter), Gina (vice voorzitter),
Josine (penningmeester), Dorine (secretaris), Trea, Ingrid, Beate en
Dennis.
De ouderraad bestaat uit een groep betrokken ouders van leerlingen
uit diverse groepen. Hier willen we in het kort beschrijven wie we zijn, wat we doen en waar
we voor staan. De ouderraad heeft als taak om de diverse activiteiten op school te
ondersteunen zoals onder andere het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de schoolreisjes en het
zomerfeest. Middels de ouderlijke bijdrage en de opbrengsten van het ophalen van het oud
papier is het mogelijk om deze activiteiten te organiseren. Daarnaast wordt geld besteed aan
materialen zoals o.a. t-shirts voor sport of andere evenementen. Wij vinden het belangrijk dat
de ouderlijke bijdrage ten goede komt voor de leerlingen.
Beate Moeken heeft zich aangemeld is inmiddels ons team komen versterken.
We zijn druk bezig met:
* de komst van Sinterklaas voor te bereiden. We willen natuurlijk een leuk feestje voor de
goedheiligman, de Pieten maar vooral ook voor de kinderen organiseren.
* de Kerstfair voor te bereiden die op 22 december ’s avonds zal worden gehouden. De school
wordt betoverd met lichtjes, versieringen, kerstbomen, gezellige kampvuurtjes en nog veel
meer maar daarover later…… Wij zouden alvast willen zeggen komt allen want de opbrengst
van de fair gaat deze keer naar het nieuwe schoolplein.
Door gemotiveerde en enthousiaste ouders is het rooster van het oud papier al weer rond tot
eind december 2017. TOP!!!

Lezen op school en thuis…
Om met plezier te kunnen lezen is een
goede leesvaardigheid belangrijk!
Op school besteden we natuurlijk veel
tijd aan het technisch lezen en het
bevorderen van het leesplezier. Veel
lezen, veel oefening dus veel leeskilometers maken, is met name in
de onderbouw erg belangrijk.
Ook thuis kunt u hier als ouders een bijdrage aan leveren.
Een bezoek aan de bibliotheek, een boekje van de Sint, leesboekjes van school mee naar huis,
dit zijn allemaal leuke mogelijkheden om het lezen van uw kind te stimuleren. Op deze manier
kunt u als ouders betrokken zijn bij het leesproces van uw kind.
Op de site van Veilig Leren Lezen kunt u op de ouderpagina leuke
suggesties vinden:
http://www.veiliglerenlezen.nl/Voor-ouders.htm
Zo vindt u hier o.a. boekentips, spelletjes, kopieerbladen enz.
Tevens kunt u lezen wat uw kind op school leert.
Veel leesplezier gewenst!
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Pluim van de maand! Harrie de Jong!
In de afgelopen periode zijn Harrie de Jong en meester Ramon bezig
geweest met de geluidsinstallatie van de middenruimte. Door de
ondersteuning van Harrie de Jong zijn de problemen met de installatie
opgelost. Daar zijn we heel blij mee. Dat verdient uiteraard een dikke
pluim. Hartelijk dank voor de hulp!!!

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
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

OBS De Hoekstee

De Hoek 26

8381 BL Vledder

0521-381320

hoekstee@talentwesterveld.nl

