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Pluim(en) van de maand! 
 

Deze maand 
gaat de pluim uit 
naar de ouders 

die, door weer 
en wind, het oud 

papier ophalen. 
Een hele 

belangrijke taak. 
Het geld wat 
hiermee wordt 

opgehaald komt 
rechtstreeks aan de kinderen ten goede.  

Ook een pluim voor de leden van de 
ouderraad die het papier ophalen dat langs 
de route is blijven staan. Moet toch maar 

even gebeuren. Super gedaan mensen. Een 
dikke pluim voor de ouders die dit 

belangeloos regelen!!!!! 
 
 

 
 

 
 
Samenstelling MR: Peter Moeken ,Luset Dirne,  Helga Boerakker ( oudergeleding) Hennie Eding, José 

Meijer en Ria Molenkamp (namens het personeel). 

Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 
 

Afgelopen maandag 22 februari is de MR weer bij elkaar geweest. 

Aan het begin van de vergadering was André Westerveld ook aanwezig om ons van 
informatie te voorzien. Hij bracht ons op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het 
schoolplein. De plannen die we gezien hadden op de inspirerende bijeenkomst van 14 

januari blijken in Vledder niet haalbaar, omdat er waarschijnlijk  geen breed draagvlak 
is binnen het dorp Vledder. We zullen het moeten doen met veranderingen in stapjes. 

We gaan dit wel oppakken. 
Wij waren natuurlijk ook benieuwd naar de resultaten van de ouderenquête; helaas 
zijn die nog niet bekend. 

Als MR hebben we ook ideeën om de school te ontwikkelen en wij zijn nieuwsgierig 
naar wat de ouders hiervan vinden. Om de ouders meer bij school te betrekken, willen 

we  dit schooljaar nog iets organiseren om op een leuke manier met elkaar van 
gedachten te wisselen. 
Omtrent de oversteek kunnen we meedelen dat er maar hele kleine stapjes gezet 

worden, omdat ambtelijke molens erg langzaam draaien. 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

29-02: Start voorjaarsvakantie 

08-03: Dag van de techniek Diever gr 7 

08-03: Directieberaad. M.de Boer en   

    A.Westerveld ‟s morgens afwezig 

08-03: Oud papier. 

09-03: Nationale Dyslexie Conferentie. 

   M.de Boer en M.Frijhoff afwezig. 

10-03: Miniconcert muziekvereniging 

   VCE. 9.00 uur. Groep 5 t/m 8. 

14 t/m 18 maart: Studiereis 

 R.Rozeboom en R.Mones. Vervanging: 

M.Wesselink en A.Bethlehem. 

15-03: Voorstelling “Tik-tak slaap”. 

   Groep 1/2. Hoekstee.  

15-03: Voorstelling “Tetris”.  

   Groep 3 t/m 6. De Spronk. 

22-03: Masterclass. H.Eding ‟s middags  

   Afwezig. 

23-03: “De Grote Rekendag” 

24-03: Actie “Zwerfvuilafval”. Middag. 

31-03: Schoolbezoek La Res. 

   A.Westerveld afwezig. 
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Schoolschaatsen 
Alle kinderen van groep 5/6 hebben hun 
schaatsdiploma gehaald. Van harte 

gefeliciteerd allemaal! 
Op 4 vrijdagen heeft groep 5/6, onder 

begeleiding van een instructeur, geschaatst in 
de Bonte Wever te Assen. Vervoer is verzorgd 
door ouders van deze groep, waarvoor 

hartelijke dank. De ouderraad heeft deze 
lessen voor de leerlingen betaald. De 

deelname was, zoals altijd, bijzonder 
enthousiast.  

 

 
 

Kamp Westerbork 
De kinderen van de groepen 6 en 7 zijn  
op donderdag 16 februari naar Kamp 
Westerbork geweest. Bij binnenkomst in 

het museum kregen ze verhalen te horen 
over mensen uit Vledder die tijdens de 

oorlog in  kamp Westerbork terecht zijn 
gekomen. Dan komen alle verhalen 
ineens wel heel dichtbij. Na een bezoek 

aan het museum hebben de kinderen een 
behoorlijk pittige en vooral koude 

wandeling gemaakt naar de barakken. 
Het bezoek aan de barakken heeft veel 
indruk gemaakt op de kinderen. Ze 

vonden het een hele leuke (de busreis) 
en indrukwekkende (het kamp) dag. 

 

Creatieve middagen 
Voor de vakantie ronden we weer een serie creatieve middagen af. De kinderen 
hebben weer prachtige kunstwerken gemaakt of hebben zich heerlijk kunnen uitleven 
in “the bootcamp” of tijdens het dansen. Zo werden er met macrameeën mooie 

plantenhangers gemaakt en mozaïek verschenen prachtige krijtbordjes. De kinderen 
van dans hebben met juf Sharon een hele mooie en swingende dans ingestudeerd. De 

kinderen van “the bootcamp” kwamen weer met hoog rode konen op school. Die 
zullen vast wel wat spierpijn gehad hebben! 
In april gaan we weer van start met een nieuwe serie creatieve middagen. Deze 

worden gehouden op dinsdagmiddag 5 en 12 april. Gelukkig heeft een aantal ouders 
zich al aangemeld om te komen helpen maar we kunnen nog best wat hulp gebruiken. 

Kunt u misschien één of zelfs twee keer helpen? Meldt u dan even aan via 
j.meijer@talentwesterveld.nl . Wij zijn erg blij met uw hulp! 
 

Dag van de techniek 
Op dinsdagochtend  8 maart gaan de kinderen van groep 7 naar de dag van de 

techniek in Diever. Deze dag wordt georganiseerd door Stad & Esch. Verschillende 
technische bedrijven werken mee aan deze ochtend. De kinderen krijgen eerst een 

film te zien over techniek. Daarna spelen zij een quiz en gaan ze een werkstuk 
maken. De ochtend wordt afgesloten met het spelen van het “petje op, petje af” spel.  

De kinderen krijgen een gereedschapskistje van Stad & Esch aangeboden met daarin 
een aantal waardebonnen van deelnemende bedrijven. Op zaterdag 12 maart 

mailto:j.meijer@talentwesterveld.nl
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organiseren de deelnemende bedrijven diverse technische activiteiten voor de 

kinderen en hun ouders/verzorgers. De leerlingen kunnen dan bij deze bedrijven hun 
waardebonnen inwisselen voor gereedschap. 

3D-kanjers 
Op maandag 22 februari vond de „kick off‟ 
plaats van het 3D-kanjer project. De kinderen 
van groep 7 hadden een toneelstuk 

voorbereid. Ze hebben het extra spannend 
gemaakt met rook, vuur en knallen. De 

professor had het zo druk met alle onmogelijke 
opdrachten die hij kreeg dat hij het niet meer 

zag zitten. In een droom kreeg hij een idee: 
We printen gewoon alles in 3D!  
Maar dan moet je natuurlijk wel eerst een 3D 

printer hebben! Gelukkig kwam de redder in 
nood. De organisator van het 3D-kanjers 

project kwam een heuse 3D printer 
brengen…..hij moet alleen nog helemaal in elkaar 
gezet gaan worden! Gelukkig draaien de kinderen 

van groep 7 hun hand daar niet voor om. Onder 
begeleiding van meester Ramon gaat deze groep 

na de voorjaarsvakantie aan de slag met deze 
ingewikkelde puzzel. Wij verwachten dat het hen 
in 4 a 5 weken gaat lukken om de printer in 

elkaar te zetten. Lijkt het u leuk om groep 7 te 
helpen met het bouwen van de 3D- printer, meldt 

u dan aan bij r.mones@talentwesterveld.nl .  
 
Kunt u niet 4 weken achter elkaar maar vindt u het wel leuk om bijv. 2 of 3 keer te 

helpen, meldt u gerust aan! Dit kan ook als u kind niet in groep 7 zit, maar u het wel 
leuk vindt om te helpen met het opbouwen. 

We werken op de volgende vrijdagmiddagen aan de 3D-printer: 
11 maart, 1 april, 8 april, 15 april en (eventueel) 22 april.   

De Grote Rekendag 

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle 

basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken 

staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar ook daarbuiten. Want 

rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! 

De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 23 maart 2016. Het thema van deze 

14e editie is „Kijkje achter de code‟ en sluit aan op de nieuwe vaardigheden die passen 

bij de 21e eeuw. De kinderen leren de kinderen o.a.:  

– zoeken naar regelmaat en patronen;  

– systematisch werken; 

– maken en lezen van symbolische weergaven; 

– interpreteren en zelf ontwerpen van codetaal 

 

mailto:r.mones@talentwesterveld.nl
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Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert 

inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!  

Studiereis 

Sinds afgelopen september zijn wij gestart met een masteropleiding. Een onderdeel 

van deze opleiding is internationalisering. In de week van 14 tot en met 18 maart 
brengen wij een bezoek aan verschillende basisscholen in Oostenrijk. In Oostenrijk 

zijn ze al erg ver met het inclusief onderwijs. Dit houdt in dat leerlingen met 
beperkingen naar een reguliere basisschool kunnen gaan. Wij zijn nieuwsgierig hoe dit 
wordt vormgegeven. Deze week worden wij vervangen door juf Merle (groep 8) en juf 

Anneloes (groep 5/6). 
Groetjes, Roanne en Ramon 

 
 

GYM-INSTUIF IN DE KROKUSVAKANTIE 
Op donderdag 3 maart organiseert Sportvereniging 
Vledder een gym-instuif voor alle leden, vriendjes, 

vriendinnetjes en iedereen die kennis wil maken met de 
turnsport.  

Kom deze ochtend sporten in Sporthal de Spronk en 
beleef hoe het is om te rollen, klimmen, klauteren en 
springen. Maak dan ook kennis met onze nieuwe gymjuf 

Ina Broertjes.  
10:00 - 11:00 uur: kinderen van groep 1 t/m 4  

11:00 - 12:00 uur: kinderen van groep 5 t/m 8 
De kantine is open en de koffie staat klaar! 
 

 
Stichting Monument Doldersum 
Namens de Stichting Monument Doldersum wil ik u graag het volgende onder de 
aandacht brengen. 

 

 
 

Als ouder van een kind op basisschool De Hoekstee, zult u merken dat als uw kind in 
groep 8 zit, er op een dag tijd wordt ingeruimd in het lesprogramma voor voorlichting 
over de 2e wereldoorlog. De heer Klaas van Daalen, 89 jaar oud, komt dan in de klas 

vertellen over zijn oorlogservaringen in Vledder en de omgeving. Hij is één van een 
groep gevluchte arbeidsmannen uit de barakken van Vledder, waarbij 6 jongemannen 

door de Duitsers werden ontdekt en ter plaatse doodgeschoten. Dit alles gebeurde in 
september 1944 op de hei bij Doldersum, waar nu een oorlogsmonument staat. De 
kinderen krijgen allereerst het verhaal van Klaas zelf te horen en mogen daarna 

vragen stellen. In de klas wordt het bezoek van Klaas van Daalen voorbereid en als 
het mogelijk is volgt er een fietstocht van de hele klas naar het monument, waar de 

kinderen vaak nog een heleboel vragen hebben. Ook worden gedichten gemaakt over 
de oorlog, die door de kinderen voorgedragen mogen worden tijdens de herdenking 
op 4 mei.  

De Stichting “Monument Doldersum” waarvan Klaas van Daalen bestuurslid is, draagt 
zorg voor het oorlogsmonument aan de Huenderweg, tussen Wateren en Doldersum. 
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Ze organiseert iedere 4e mei een herdenking rond het middaguur en ze onderhoudt 

het monument.  
De Stichting zit helaas al een tijdje zonder secretaris en daarom doen we langs deze 
weg een beroep op u als ouder of misschien als grootouder (?). De taak van de 

secretaris bestaat uit het voorbereiden en het opstellen van het verslag van de 
jaarlijkse vergadering en het meehelpen met de voorbereidingen van de herdenking. 

 
Vindt u herdenken belangrijk en heeft u nog wat tijd? Neemt u dan contact op met 
Trix Gillissen (voorzitter): trixgillissen@hetnet.nl 

tel. 0521 381 634 of met 
Anita Janssen (vorige secretaris): info@monumentdoldersum.nl   

tel. 038 421 7649 

 

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 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 
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