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Cito-toetsen 
In alle groepen worden er in de eerste week 
van februari nog Cito-toetsen afgenomen. 

Groep 2 maakt de toetsen Ordenen en Taal 
voor kleuters. In de groepen 3 t/m 8 worden 

de toetsen Spelling en Rekenen afgenomen. 
In de groepen 5 t/m 8 maken de leerlingen 
de toets Begrijpend lezen. En in de groepen 4 

t/m 8 wordt de drie minuten leestest (DMT) 
nog afgenomen. 

In het rapport vindt u een overzicht van de 
gemaakte toetsen. Deze Cito-toetsen worden 
vanaf nu anders beoordeeld dan u van ons 

gewend bent. We hanteren niet meer de 
beoordelingsschaal van A t/m E maar  

Stappen over naar de Romeinse cijfers I t/m v. Deze beoordeling wordt door Cito 
geadviseerd. In onderstaand schema ziet u hoe de oude letters en de nieuwe 
Romeinse cijfers zich tot elkaar verhouden. 

 

 
 
 
 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

03-02: Open dag Stad & Esch Diever 

10-02: Open dag RSG Lijsterbesstraat 

11-02: Open avond RSG Lijsterbesstraat 

12-02: creatieve middag 

15-02:  Start rapportgesprekken  

18-02: Groep 7/8 naar Kamp 

           Westerbork 

19-02: Rapporten mee naar huis 

  Creatieve middag  

22-02:  MR vergadering 

26-02: creatieve middag 

29-02: Start voorjaarsvakantie 
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Rapporten 

Op vrijdag 19 februari krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis. U zult dan 
zien dat we het oude rapport in een nieuw jasje hebben gestoken. Wij hebben het 
rapport uitgebreid zodat er meer ruimte is voor eventuele opmerkingen van de 

leerkrachten. Ook worden er meer onderdelen per vakgebied beoordeeld dan u van 
ons gewend was. De uitstraling hebben we wat kleurrijker en speelser gemaakt. 

Alle beoordelingen worden gegeven in letters. We hebben de letter M van matig en de 
letter O van onvoldoende vervangen door de letter N. De letter N staat voor nog niet 
voldoende. 

Nieuw in dit rapport is het “kinderrapport”. Bij het eerste rapport schrijven de 
leerlingen zelf een eigen rapport. Hierin kunnen ze bijvoorbeeld aangeven wat ze 

graag doen, waar ze goed in zijn en waar ze nog wat extra hulp bij willen. 
Bij het eindrapport wordt, ter afsluiting van het schooljaar, een foto van uw kind 

geplakt. 
Wij hebben met veel plezier gewerkt aan de totstandkoming van dit rapport. We 
hopen dat u het nieuwe vrolijke rapport kunt waarderen.  

 
Pluim(en) van de maand! 

Deze maand gaat de pluim uit naar Kathy 
Huisman. Na een aantal jaar in de OR te 
hebben gezeten is Kathy per  

1 januari gestopt met haar taken in de OR. 
Kathy namens ons allemaal hartelijk dank 

voor je inbreng en je inzet in de OR en voor 
de school. Ingrid van Bloem heeft inmiddels 
een leuke attentie namens de OR bij haar 

langs gebracht. 
 

Onderwijsteam Hoekstee/Kievitshoek 
Maandagmiddag 25 januari hebben we een studiemiddag gehad met het 

onderwijsteam (OT). Twee thema‟s stonden centraal. Vakinhoudelijke uitwisseling en 

het verkennen van mogelijkheden voor ouderbetrokkenheid.  

Voor het eerste deel is het OT gesplitst in onderbouw (groep 1/2), middenbouw 

(groep 3,4,5 en 6) en bovenbouw (groep 7 en 8). Binnen deze groepen is er een 

uitwisseling geweest van werkvormen die op de scholen worden gebruikt. 

Meichenbaum (Kievitshoek), een strategie waarmee kinderen stap voor stap worden 

begeleid op welke manier ze het beste hun werk aan kunnen pakken. Coöperatieve 

werkvormen (Hoekstee), een werkvorm met veel variatie, om de leerlingen te laten 

samenwerken en actief te betrekken bij de les.  

Na deze uitwisseling is er een vakinhoudelijk gesprek geweest. Deze discussie was 

open zodat duidelijk werd welke aandachtspunten verder kunnen worden uitgediept. 

De vorm waarin dat is gebeurd is zo gekozen dat deze ontmoetingen het volgende 

schooljaar structureel worden opgenomen in de planning. Zo is er per groep een 

voorzitter en een notulist en wordt er verslag worden gedaan aan de andere groepen. 

Deze kennisuitwisseling blijft een vast onderdeel voor het OT.  

Uit de bespreking kwam ook de behoefte naar voren om bij elkaar in de klas te 

kunnen kijken. Dat noemen we “collegiale consultatie”. Dat zullen we in dit lopende 

schooljaar mee beginnen. 

In het tweede deel van de middag hebben we, centraal, gesproken over 

ouderbetrokkenheid. Wat gaat goed, wat heeft aandacht nodig. Deze inventarisatie is 

gemaakt. Dit blijft een onderwerp voor toekomstige bijeenkomsten. Als OT gaan we 

de ouderbetrokkenheid verder uitwerken.  
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Oudertevredenheidspeiling 

Vorige week hebt u een uitnodiging ontvangen om een tevredenheidspeiling in te 
vullen. Hebt u de peiling al ingevuld? Fantastisch, hartelijk dank! Dan is dit berichtje 
niet voor u bedoeld. 

Bent u daar nog niet aan toe gekomen? Het kan ook de komende week nog. Voor 
school is het belangrijk dat we over zoveel mogelijk ingevulde peilingen kunnen 

beschikken. Het helpt ons enorm bij het maken van goede keuzes voor het beleid en 
de plannen in de komende jaren. Uw mening doet ertoe. Vult u a.u.b. de peiling nog 
deze week in. Alvast hartelijk dank! 

 
Creatieve middag 

In februari gaan we weer van start met een nieuwe ronde creatieve middagen. 
Gelukkig hebben we dit maal een aantal ouders bereid gevonden om ons te helpen. 

Natuurlijk kunnen we altijd nog wat extra helpende handen gebruiken. Dat hoeven 
niet persé moeders te zijn; vaders, oma‟s, opa‟s, tantes en buurvrouwen zijn ook van 
harte welkom. 

Als het voor u lastig is om mee te helpen omdat u nog kleinere kinderen thuis heeft 
dan vinden wij het geen probleem als u deze kinderen mee naar school neemt. Er is 

altijd wel iets voor hen te doen op school. 
Wij, maar ook de kinderen, vonden het erg jammer dat de creatieve middagen in 
januari niet door konden gaan door te weinig hulp. We hopen dat we voor de 

komende creatieve middagen genoeg vrijwilligers kunnen krijgen.  
Kijkt u nog even in de agenda of u kunt helpen op 12, 19 en 26 februari? 

Voor de creatieve middagen in april hebben we nog nauwelijks aanmeldingen binnen. 
Deze middagen vallen op 5, 12 en 19 april. Dit zijn dinsdagen. 
 

 
 
Samenstelling MR: Peter Moeken ,Luset Dirne,  Helga Boerakker ( oudergeleding) Hennie Eding, José 
Meijer en Ria Molenkamp (namens het personeel). 
Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 

 

Zoals u kunt zien in de aanhef is onze MR weer compleet; we zijn heel blij dat Helga 
Boerakker ( moeder van Fenna Bouwman uit groep 2) onze MR komt versterken. 
Inmiddels heeft zij al één vergadering bijgewoond en leverde ook meteen een 

constructieve bijdrage. We wensen haar een fijne tijd toe in onze 
medezeggenschapsraad. 

Op de vergadering van 13 januari kwam het nieuwe rapport weer aan de orde. Wij 
hebben het bekeken en de leerkrachten gaven een duidelijke toelichting. Verder kwam 

de oversteek bij de Dorpsstraat weer aan de orde. We moeten veel druk blijven zetten 
op de Gemeente. Het gaat ons niet snel genoeg en de aanpassingen worden ook zo 
weer teruggedraaid. 

Op 14 januari was in school een bijeenkomst over het op een andere manier inrichten 
van een schoolplein. Ook leden van de dorpsgemeenschap waren uitgenodigd. Het 

was een inspirerende avond. We zagen hoe een schoolplein heel avontuurlijk kan 
worden aangelegd. Hopelijk kunnen we voor de Hoekstee een goed plan maken, 
waarbij dan eveneens een plek voor fietsen wordt gerealiseerd. 

U hebt een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de ouderenquête. Wij vinden 
het als MR erg belangrijk om te weten hoe u - ouders van onze leerlingen - denkt over 

De Hoekstee. Tot 31 januari heeft u de kans om uw mening te geven; wij zeggen 
doen……  

 

mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
Op donderdag 18 februari vertrekken de leerlingen van groep 7/8 met de bus naar 
Kamp Westerbork. 

Na een inleiding brengen de leerlingen een bezoek aan de tentoonstelling waar ze 
leren over de geschiedenis van het kamp. Na het bezoek aan de tentoonstelling 
wandelt de groep naar het kampterrein. Tijdens de wandeling van het museum naar 

het kampterrein kunnen de kinderen hun zelf meegebracht eten en drinken nuttigen.  
 

De bus vertrekt ‟s ochtends om 8.15 uur vanaf school. Wilt u er voor zorgen dat uw 
kind om 8.05 uur op school aanwezig is? 
Het programma met rondleiding op het kampterrein duurt vier uur. Wij verwachten 

om 13.45 uur weer op school terug te zijn. 
 

Bibliotheek op school 
Vrijdag 22 januari hebben vier bestuursleden van 
bibliotheken Westerveld, samen met Saskia de 

Boer (jeugdbibliothecaris) onze school 
bezocht. De bestuursleden kwamen een kijkje 

nemen bij de “Bieb op School”. 
Ze wilden graag zelf zien hoe het eraan toegaat 
en kregen een mooi beeld van wat we doen en 

waarom. 
Het is erg belangrijk dat kinderen leuke, nieuwe boeken kunnen lezen en door “Bieb 

op School” is dit voor alle kinderen makkelijk en met regelmaat te realiseren. Twee 
leerlingen (Bram uit groep 4 en Merel uit groep 8) gaven toelichting en hebben ook 
vragen van de bestuursleden beantwoord. 

Ook enkele bibliotheekouders waren natuurlijk aanwezig om de uitleen weer te 
verzorgen. 

Onze Bieb op School is elke vrijdagochtend geopend en draait op vrijwilligers.  
Misschien hebt u ook zin en tijd om eens te helpen bij de Bieb op School geef dit dan 
door aan de leerkracht. 

Natuurlijk spelen 
Op donderdag 14 januari heeft mevr. Heilien Tonckens van Groenadvies architecten 

een presentatie gegeven over het thema „Natuurlijk Spelen”. Heilien heeft veel 
ervaring met het ombouwen van schoolpleinen naar natuurlijke speelplaatsen. Zo 

heeft zij o.a. het ontwerp getekend voor de nieuwe speelplaats bij de school in Uffelte.  
Aan de hand van een PowerPoint liet zij de aanwezigen de mogelijkheden zien om een 
speelplaats te veranderen in een omgeving waarin de kinderen konden spelen in en 

met natuurlijke materialen.  
Het doel van deze avond was een beeld te vormen over de mogelijkheden voor de 

speelplaats van onze school. We hebben veel ruimte ter beschikking rondom de school 
en we zouden deze ruimte graag praktisch en avontuurlijk in willen richten.  
Dit kost natuurlijk erg veel geld en energie. Daarom is het belangrijk dat we ons eerst 

goed gaan oriënteren. Wat willen we en wat zijn de mogelijkheden? Om in 
aanmerking te komen voor een provinciale subsidie moet een eventueel te maken 

plan breed gedragen worden. Daarom waren we erg verheugd dat er een 
vertegenwoordiging van het Dorpsbelang Vledder aanwezig was bij de presentatie.  
De eerste stap die we gaan zetten is het formeren van een werkgroep die kijkt naar 

de mogelijkheden voor onze school. Wij houden u op de hoogte! 
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Spullen kwijt? 
Het kan gebeuren dat uw kind een (gym)tas kwijtraakt. 
Lastig en vaak moeilijk terug te vinden. Naast de 
leerkrachten kapstok staat een bak met gevonden 

voorwerpen.  
Soms komt het echter voor dat kinderen een verkeerde tas 

meenemen. Wilt u daar van tijd tot tijd eens naar kijken, 
misschien hangt er een tas aan uw kapstok die niet van uw 
kind is. Een naam op de tas kan helpen. 

Sportpret weer van start in Westerveld  
In februari gaat het project Sportpret weer van start in Westerveld. Kinderen 
en jongeren in Westerveld krijgen in het kader van dit project van februari tot en met 

juni 2016 de kans om kennis te maken met een sport naar keuze. Ze kunnen gratis 
kennismakingslessen volgen, die worden aangeboden door zeventwintig verschillende 

sportverenigingen in de gemeente. De kinderen en jongeren kunnen onder andere 
kennismaken met sporten als beachvolleybal, darten, free running, golf, handbal, 
mountainbiken, rugby, scouting, survival.  

Aanmelden  

Het aanbod van kennismakingslessen met inschrijfformulier wordt door de 
beweegcoaches van de gemeente Westerveld op alle scholen in de gemeente 

verspreid. Het inschrijfformulier en het aanbod zijn ook te vinden op 
www.gemeentewesterveld.nl/beweegcoaches  

Aanmelden kan tot vrijdag 29 januari 2016 door het inschrijfformulier op te sturen 

naar Gemeente Westerveld, t.a.v. Rianne Kamphuis, Antwoordnummer 11041, 7980 
VB Diever.  
 

Sportpret  
Sportpret wordt georganiseerd door de beweegcoaches van de gemeente Westerveld 

in samenwerking met de sportverenigingen in de gemeente. Het project is bedoeld om 
kinderen en jongeren) er van bewust te maken dat er altijd een sport is die bij ze 
past. De meeste kinderen bewegen ruim voldoende, maar uit onderzoek blijkt dat ze 

die actieve leefstijl op latere leeftijd vaak moeilijk weten vast te houden. Daarom is 
het belangrijk om kinderen en jongeren blijvend enthousiast te maken voor sport en 

bewegen. Kinderen en jongeren die op dit moment al bij een sportaanbieder sporten, 
maar in de toekomst misschien een andere sport willen beoefenen, krijgen dankzij 
Sportpret de mogelijkheid om ook met andere sporten kennis te maken.   

Open dagen in het Voortgezet Onderwijs 

Open Huis RSG Tromp Meesters  
Woensdag 10 februari locatie Lijsterbesstraat 13.45 - 16.30 & 18.45 - 21.30 
Donderdag 11 februari locatie Lijsterbesstraat 18.45 - 21.30  

 
Open avonden CSG Eekeringe  

Woensdag 27 en donderdag 28 januari om 19.00 uur.  
 
Open huis Stad & Esch Diever 

Woensdagmiddag 3 februari start voor leerlingen en ouders een programma  
om 13.30 uur. Dat duurt tot ongeveer 17.00 uur.  

‟s Avonds is er eenzelfde programma van 19.00-21.00 uur 
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Kijkt u ook nog even op de website van scholen voor inhoudelijke informatie over 

open dagen. 
 
 

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 

 
 

mailto:tsodehoekstee@gmail.com

