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Terugblik 

 
Wat hebben we met elkaar genoten van een 

sfeervolle decembermaand! Allereerst werden we 

met een bezoek van de Sint vereerd. Na een warm 

welkom in de middenruimte, ging de Sint naar de 

onderbouwgroepen. Er werden prachtige liedjes 

gezongen en leuke stukjes opgevoerd. 

Ondertussen waren ze in de bovenbouw druk bezig 

met het uitpakken van de suprises. Wat zijn er 

weer prachtige kunstwerken gemaakt! Fijn dat 

iedereen zo zijn best doet om iets moois voor een 

ander te maken. ’s Middags was er voor de 

bovenbouwgroepen het Pietencasino. De kinderen 

deden hun best om zo veel mogelijk kruidnootjes 

te winnen met de verschillende (gok-) spelletjes. 

Voor de winnaar van iedere groep was er een 

lekkere prijs! Fijn dat er weer voldoende ouders 

waren om de verschillende spellen te begeleiden. 

Bedankt hiervoor! 

Na Sinterklaas zijn we meteen begonnen met de voorbereidingen voor de kerstfair. In alle 

groepen werd druk geknutseld om hand-made verkoopwaar te produceren. Donderdag 22 

december werden al deze prachtige knutsels verkocht tijdens onze sfeervolle Wintermarkt. 

Naast de knutsels was er ook grote belangstelling voor de stamppotten, pannenkoeken,  de 

door de kinderen zelf-gemaakt soepen en de oliebollen. Ook het Rad van Fortuin, met meester 

Ramon als spreekstalmeester, kon rekenen op veel publiek. Menigeen ging met een leuk 

prijsje naar huis. De totale opbrengst van de Wintermarkt is €1307,55 ! Dit bedrag komt 

geheel ten goede aan de renovatie van het speelplein.  

Wij willen graag Restaurant De Tippe, Hotel-restaurant Brinkzicht en pannenkoekenhuis 

Herberg De Wilde Hof en de familie Wolters  bedanken voor het sponsoren van de 

stamppotten, de pannenkoeken en de popcorn. Verder ook onze dank aan alle middenstanders 

voor het gratis ter beschikking stellen van de prijzen. Natuurlijk bedanken we ook iedereen die 

bijgedragen heeft aan deze mooie opbrengst!  

De volgende ochtend werden alle kinderen getrakteerd op een heerlijk kerstontbijt. Met alle 

klassen bij elkaar in de middenruimte hebben we genoten van al het lekkers dat de ouderraad 

voor ons had verzorgd. Zo konden de kinderen zelfs hun eigen puddingbroodje maken en vond 

het fruit gretig aftrek. We hebben heerlijk gesmikkeld! Bedankt ouderraad! 

 
Rapportgesprekken 
Maandagochtend 6 februari worden de lijsten opgehangen waarop u kunt 

inschrijven voor de rapportgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats in 

de week van 13 t/m 17 februari. Op donderdag 16 februari krijgen de 

kinderen van groep 2 t/m 8 hun rapport mee naar huis. 

 

Coöperatief leren  
Op donderdagmiddag 19 januari heeft het onderwijsteam een 

studiemiddag gehad over Coöperatief leren. Coöperatief leren wordt ook wel samenwerkend 

leren genoemd. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen de sterkere en de 

wat zwakkere leerlingen.  

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

27-01 : Creamiddag gr 5 t/m 8 

03-02 : Creamiddag gr 5 t/m 8 

06-02 : Juf Roanne afwezig i.v.m.  

     Kanjertraining (ook 07-02) 

06-02 : Start inschrijving 

   Rapportgesprekken 

06-02 : Oud papier 

13-02 : Week van de  

   rapportgesprekken 

16-02 : Schoolschoonmaak aanvang 

   19.00 uur 

16-02 : Rapporten mee naar huis! 

17-02 : Studiedag team. Alle kinderen 

  zijn vrij! 

20-02 : Start voorjaarsvakantie! 

27-02 : School gaat weer van start! 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

27-12 : 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wij-leren.nl/cooperatief-leren-artikel.php
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsh5WxvdjRAhVEthoKHZdyCM8QjRwIBw&url=http://www.deparachute.nl/groepen/groepsnieuws-artikel/611/rapportgesprekken&bvm=bv.144686652,d.d2s&psig=AFQjCNH1fWSffxliIFEn2j7-Q-zA9xVORg&ust=1485268171802494
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Deze samenwerking wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in 

tweetallen of groepjes werken. De kinderen zoeken samen naar 

een oplossing en helpen elkaar. De gedachte hierachter is dat 

zowel de zwakke als de sterke kinderen hiervan leren. De zwakke 

leerlingen, doordat ze uitleg krijgen en aangemoedigd worden. De 

sterke leerlingen, omdat zij de stof op een hoger niveau leren 

beheersen als ze het aan anderen uitleggen. Bij coöperatief leren is 

dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking.  

We hebben verschillende coöperatieve werkvormen nader bekeken 

en geoefend. Deze werkvormen zullen regelmatig gebruikt gaan 

worden tijdens de lessen. Misschien heeft u hier al iets over gehoord van uw kind(eren). Wij 

zijn enthousiast om hiermee aan het werk te gaan! 

 

Marije de Boer hervat haar werkzaamheden 
In de afgelopen periode is onze IB-er, Marije, weer regelmatig op school te vinden. De re-

integratie verloopt naar wens. We zijn blij om te kunnen melden dat Marije in week 6, vanaf 

dinsdag 7 februari, haar taak weer volledig uit zal voeren. Ze heeft er zin in en is al volop 

bezig om zich te verdiepen in de lopende ontwikkelingen. 

Afscheid Roelien Vos 
Tijdens de afwezigheid van Marije de Boer heeft Roelien Vos haar taak tijdelijk overgenomen. 

Dat betekent dat we per 3 februari afscheid nemen van Roelien Vos. Ook langs deze weg willen 

we haar bedanken voor de consciëntieuze manier waarop ze haar taak heeft uitgevoerd. 

Onderwijs assistent voor groep 1/2  
Het aantal kinderen in groep 1/2  blijft gestaag groeien. Omdat het aantal boven de 32 uit 

gaat komen, hebben we besloten om ondersteuning aan te vragen. In overleg met de 

perssoneelsfunctionaris en de directeur-bestuurder is afgesproken om voor de komende 

periode een onderwijs assistent aan te stellen. Dat betekent dat juf Hennie op 

maandagmorgen, dinsdag, woensdagmorgen en donderdag wordt bijgestaan door Sabine 

Huberst. Sabine start op maandag 13 februari in groep 1/2. Het is een tijdelijke aanstelling tot 

aan de zomervakantie. Op deze wijze kunnen we, ondanks de grote groep, toch alle kinderen 

de nodige aandacht geven.  

 

Even voorstellen! 
Hallo, ik stel mij graag aan u voor. Mijn naam is Sabine Huberts, 31 jaar, 

woonachtig in Meppel. Hier woon in samen met mijn man, onze 2 zoontjes  

en 2 honden.  

De oudste zoon wordt bijna 3 jaar en de jongste zoon is nu 1 jaar en 9 

maanden. 

Vanaf 13 februari kom ik te werken in groep 1-2  als onderwijsassistent.  

Mijn hart ligt bij het ondersteunen en begeleiden van kinderen in het 

onderwijs. 

Ik heb veel ervaring in het werken met autisme, diverse 

gedragsstoornissen, sociaal emotionele problemen, langdurig zieken, 

ADHD, syndroom van Down, agressie, NLD of angststoornissen.  Hier heb ik 

12 jaar ervaring mee opgedaan in het onderwijs.  

Ik vindt het prettig om kinderen positief te benaderen zodat ze een goede 

en veilige leeromgeving hebben.  Belangrijk vindt ik dat het TALENT in het kind naar boven 

komt. 

Ik heb er erg veel zin in om van start te gaan. Graag tot snel! 
Met  vriendelijk groet 

 

 
 

http://www.wij-leren.nl/cooperatieve-werkvormen.php
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Uganda 
Hallo, Geachte ouders/verzorgers 

Wij zijn begonnen aan een project en het gaat over Uganda. Uganda is een klein land in 

Centraal- Afrika. Ze zijn daar arm en daar wouden wij iets aan  doen. Dus zijn we een actie 

begonnen. Wij hebben zelf al posters door de school gehangen. Het zou fijn zijn als jullie 

flessen of een kleine bijdragen zouden willen geven. Je kan het in twee bakken neerleggen 

namelijk in het kleine halletje bij groep 1/2  en in de gang bij het grote landkaart, maar als uw 

geld heeft kunt u het alleen in de gang leggen.  

Gr. van Nanke, Linde, Shahruzaad, Floortje en Stefan 

 
Beestenbos is boos 

Groep 3/4 is maandag 23 januari naar de voorstelling 

“Beestenbos is boos” geweest. 

 

De dieren van het bos zijn boos, want op een dag komen er 

houthakkers en machines met lange armen. Het bos moet weg, 

omdat er mensen willen wonen. Uil, vos en das en alle andere 

dieren moeten vluchten naar een bos verderop. 

Het is een tocht vol gevaren. Mol is blind dus hoe vindt hij de 

weg? Lukt het slang om de muisjes niet op te eten? 

Groep 3/4 heeft genoten van een leuke voorstelling! Bedankt 

hulpouders voor het vervoer. 

 

Pluim van de maand 

 

Wij willen graag alle ouders en vrijwilligers bedanken die zich 

hebben ingezet om van De Wintermarkt een groot succes te 

maken! Wij zijn erg blij met alle hand- en spandiensten die ze 

verricht hebben. Zo werden er bijvoorbeeld oliebollen gebakken, 

een fotostudio ingericht, een popcornmachine ter beschikking 

gesteld, geknutseld met kinderen en werd er eten geserveerd in 

ons restaurant. Wij zijn erg blij dat onze school op zulke 

betrokken en enthousiaste ouders en vrijwilligers kan rekenen.    

 

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

Eding, José Meijer en Ria Molenkamp (namens het personeel).  

Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl  

 

Tijdens de afgelopen MR vergadering van 10 januari heeft Arjen Kiers, financieel medewerker 

van Stichting Talent, ons op de hoogte gebracht van de financiële situatie van De Hoekstee. 

Door het dalend aantal leerlingen is er steeds minder geld beschikbaar vanuit de overheid. We 

hebben als school veel investeringen gedaan in nieuwe methodes ( o.a. Alles in één), waar we 

als MR achter staan. Duidelijk werd dat we zuinig met het geld moeten omgaan. 

Aan de orde kwam ook het geld dat vanuit de Stichting beschikbaar is voor schoonmaak. Dit is 

te weinig naar onze mening, waardoor het voor schoonmaakpersoneel onmogelijk is alles goed 

schoon te maken in de beschikbare uren. Arjen Kiers neemt dit onderwerp serieus en gaat 

proberen of het anders ingevuld kan worden. 

Door de ( gelukkig) sterke groei van het aantal kleuters in de komende maanden is de MR van 

mening dat er ingezet moet worden op extra handen in groep 1 en 2.  Gelukkig is daar direct 

actie op ondernomen. Op dit moment zijn er gesprekken gaande over assistentie voor juf 

Hennie.  
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Natuurlijk zijn we heel blij met de succesvolle kerstmarkt die het mogelijk maakt dat zeer 

binnenkort gestart wordt met de vernieuwing van het schoolplein. We zijn helemaal bijgepraat 

over de werkzaamheden van de werkgroep. 

 

 

Het is weer tijd voor de jaarlijkse grote 
schoonmaak!  

Op 16 februari van 19.00 tot uiterlijk 21.00 

uur  

 
Dagelijks wordt de school schoongemaakt door onze 

schoonmaakster. Zij krijgt hiervoor weinig tijd en 

hierdoor worden alleen de dagelijkse dingen 

schoongemaakt.   

Daarom organiseren we als ouderraad samen met het team is 1x per jaar een grondige 

schoonmaak door ouders en leerkrachten. Dit is absoluut nodig om onze kinderen een schone 

school te geven.  

Vele handen maken licht werk! Per gezin is er een vader en/of moeder gewenst die komt 

helpen. We maken er met z’n allen een gezellige avond van en dan is de school in korte tijd 

weer heerlijk schoon.  

Dit jaar is er één avond waarop zowel de onderbouw, bovenbouw en de gezamenlijke ruimtes 

worden schoongemaakt. Op de avond zelf wordt u ontvangen door enkele leden van de 

Ouderraad en de aanwezige leerkrachten. We beginnen met een korte taakverdeling en er 

staat de koffie en thee voor u klaar.   

Graag zien we uw hulp tegemoet. U zult ontdekken 

dat het schoonmaken echt nodig is! Laten we hier 

allemaal aan meehelpen.  

U wordt verwacht op 16 februari om 19:00 uur in de 

middenruimte van de school. Voor poetsspullen wordt 

gezorgd.  

Vragen? Stel ze aan één van de OR-leden. We rekenen 

op jullie!! De leden van de ouderraad: Josine van der 

Brugge, Ingrid Veldhuizen, Trea Verwij,  

Gina Velner, Erna Andreae, Dennis Wagenaar, Beate 

Moeken en Dorine Velner  

 

 

 

 
 

Leden:  Monique, Ramon, Erna (voorzitter), Gina (vice 

voorzitter), Josine (penningmeester), Dorine (secretaris), 

Trea, Ingrid, Dennis, Beate.   

  

Volgende week wordt de ouderbijdrage door Stichting Ouderraad obs De Hoekstee, via de 

automatische incasso geïnd.  

Dit gaat via rekening NL 50 RABO 0.36.58.60.069 ten name van obs De Hoekstee met als 

omschrijving: "ouderlijke bijdrage obs De Hoekstee".  

De bedragen die geïncasseerd worden zijn voor leerlingen van groep 1 tot en met 6: € 

35,00.Voor leerlingen van groep 7 en 8: € 55,00  

Hiervoor organiseert school, in samenwerking met de ouderraad, diverse activiteiten zoals 

Sinterklaas, Kerst, schoolreisjes en verschillende andere activiteiten.  

Voor ouders die geen machtiging hebben afgegeven, graag de verschuldigde bedragen 

overmaken op het bovengenoemde bankrekeningnummer.  

Voor ouders die alsnog een machtiging willen afgeven vindt u het formulier in de bijlage.  
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Tijdens het Sinterklaasfeest op school zijn er foto's gemaakt. Mocht u als ouder belangstelling 

hebben voor die foto's dan kunt u mailen naar josinevanderbrugge@gmail.com   

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 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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