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BELANGRIJKE DATA:
14-07: Zomerfeest. Start 18.15 uur.
15-07: Zomervakantie. Start 12.00 uur.
VOLGEND SCHOOLJAAR:
29-08:
06-09:
08-09:
13-09:

Start nieuwe schooljaar.
Spreekuur GGD vanaf 10.00 u.
Nieuwjaarsborrel 19.30 uur
Studiemiddag Kinderen
‟s middags vrij!
15-09: Sportmiddag gr 3 t/m 8
19-09: Democracity Diever gr 7/8
22-09: Screening GGD gr 7
22-09: Natuurpad gr 7/8 9.00-11.00
23-09: Creamiddag gr 5 t/m 8
26-09: Screening GGD gr 7
26-09: Informatieavond Workshops
27-09: Gezelschapsspelen gr 1/2
30-09: Creamiddag gr 5 t/m 8

Wij doen weer mee aan de Doekoe
Schoolpleinactie!!!!
Het is weer tijd voor Doekoe! Van maandag 3
oktober 2016 tot zondag 13 november 2016, in
het schooljaar 2016 – 2017, kunnen klanten van
Coop sparen voor gratis sport- en spelmaterialen
voor scholen uit de buurt. Daarnaast geven ze vijf
coole Schoolpleinen14‟s weg. Coop organiseert de
Doekoe-actie samen met Arla Foods, Unilever en
de Johan Cruyff Foundation.

Zo werkt het
Van maandag 3 oktober 2016 tot zondag 13

november 2016 ontvangen Coop-klanten Doekoemunten bij aankoop van geselecteerde producten
van Arla Foods en Unilever. Deze munten kunnen
ze in de winkel doneren aan scholen uit de buurt.
De scholen kunnen met de munten sport- en
spelmaterialen kopen, zoals voetballen,
springtouwen en stoepranden. Hoe meer Doekoe,
hoe groter het bedrag dat de school ontvangt. In totaal verdeelt Coop ruim € 200.000,- onder
de deelnemende scholen, met een minimaal bedrag van € 100,- per school. Daarnaast maken
de scholen door middel van een prijsvraag kans op één van de vijf Schoolpleinen14‟s!
Zomer Colour Feest
Bij het uitgaan van deze nieuwsbrief staat het
zomerfeest al voor de deur! Wij willen via deze weg
de organisatie bedanken voor dit kleurrijke en
sportieve initiatief. Mooi om te zien dat school en
ouders samen in beweging zijn en met elkaar tot
mooie resultaten komen. We hopen dat dit niet
alleen de afsluiting is van een uniek schooljaar
maar ook de aftrap is van een mooi nieuw
schooljaar waarin de samenwerking tussen de
leerlingen, de school en de ouders centraal staat.
Samen kunnen we er iets moois van maken!
Werkgroep schoolplein
Op donderdag 16 juni is een bijeenkomst geweest in De Hoekstee. Tijdens de bespreking zijn
de wensen in kaart gebracht.

Aanwezig waren: Dennis Wagenaer, Patrick en Irene Brouwer, Trea v/d. Weij., Patricia Dooren, Hennie
Eding, Sharon Bruggink en Ria Molenkamp.
Er is deze avond, zonder agenda, al brainstormend, van allerlei zaken besproken en buiten gekeken om te
ervaren hoe de ruimtes zijn en hoe de aanwezige materialen ervoor staan.
We hebben de wensen van de kinderen uit de verschillende groepen bekeken.

Er is contact gezocht met de Gemeente Westerveld om samen plannen te maken. Mogelijk zijn er
dan meer kansen om zaken te realiseren als we deelgenoten zijn van een plan om het schoolplein
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te veranderen. De Gemeente “moet mee aan tafel”. Dit overleg vindt plaats op dinsdagmiddag 30
augustus
We doen het op onze sloffen…
Na iedere schooldag is het weer schrikken hoeveel zand en aarde er in de
klassen ligt. Niet erg hygienisch en iedere dag weer een hele klus om de
klas zandvrij te krijgen. Hier willen we graag iets tegen doen. Na de
vakantie starten we in de groepen 5 t/m 8 met een pilot. Alle kinderen
van deze groepen zorgen ervoor dat ze een paar sloffen op school hebben
liggen die ze bij binnenkomst aan kunnen trekken. Alleen bij het
buitenspelen en het naar huis gaan worden de schoenen weer
aangetrokken. Op deze manier hopen wij de klas beter schoon te kunnen
houden. Maar dat is nog niet alles! Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen zich veel
prettiger voelen met sloffen aan. Via de onderstaande link kunt u een artikel over dit
onderwerp lezen uit het tijdschrift „Ouders van Nu‟.
Dus niet vergeten: Na de vakantie sloffen mee naar school nemen!
http://www.oudersvannu.nl/nieuws/actueel/schoenen-uit-in-de-klas-leidt-totbetere-schoolprestaties/
Kamp groep 7 en 8
We zijn alweer even terug van kamp maar alle leuke herinneringen liggen nog vers in het
geheugen. Ondanks de vele regen hebben we er met elkaar een fantastische tijd van gemaakt.
In Ermelo ontmoetten de kinderen heel wat vage figuren. Deze "vossen" waren de juffen en
meesters van de Hoekstee. Het was best spannend om aan wildvreemde mensen te moeten
vragen of zij een vos waren. De partijtjes levend stratego gingen er reuze fanatiek aan toe.
Pas als het echt te donker werd stopten we en fietsten we terug naar het kamphuis. Op het
programma stond ook nog een zeskamp en een bezoek aan de kanovijver. We hebben enorm
genoten van de leuke onderlinge sfeer en het enthousiasme van de kinderen. Kamp was TOP!

Sportdag
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde sportdag. De kinderen hebben weer volop
gerend, gesprongen en gezwommen. Helaas liet de zon ons een beetje in de steek maar die
paar wolken konden de pret niet deren.
We willen het Bosbad Vledder graag bedanken voor de zeer prettige samenwerking!
Afscheid groep 8
En ineens is het dan zo ver….. Onze leerlingen van groep 8 hebben afscheid genomen van de
basisschool. Op donderdag 7 juli speelden zij de musical “Klaar voor vertrek” voor hun
familieleden, meesters en juffen en vrienden in De Tippe. Ze hebben het fantastisch gedaan!
Ging er in de dagen voor de musical nog het één en ander mis, het eindoptreden verliep
vlekkeloos. Na een zeer persoonlijk afscheidswoordje van juf Roanne konden de remmen los.
Nog één keer met z‟n allen met de voetjes van de vloer.
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Lieve kinderen van groep 8, wij hebben van jullie genoten! We hopen dat jullie volgend jaar
nog eens een kijkje komen nemen op jullie oude schooltje.
Wij nemen zo aan het eind van dit schooljaar niet alleen afscheid van de kinderen van groep 8,
maar ook van een aantal gezinnen. Hun jongste kind heeft zojuist afscheid genomen van obs
De Hoekstee. Beste vaders, moeders van Demi, Luca, Rick, Tjitske, Nikki, Daphne, Joseph,
Pascal en Menno. Wij willen jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie de afgelopen jaren
in ons gehad hebben. We wensen jullie gezin alle goeds voor de toekomst.

Groep 8 naar het voorgezet onderwijs
Dit schooljaar stromen er 16 leerlingen uit naar het voorgezet onderwijs. Hieronder ziet u waar
ze naartoe gaan.
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leerlingen.

Ouderhulplijst en kalender
We willen graag leuke en leerzame activiteiten voor de kinderen organiseren. Om dit te kunnen
realiseren roepen wij vaak de hulp van u als ouder/verzorger in. Gelukkig lukt het meestal om
voldoende hulp te krijgen om de activiteit door te kunnen laten gaan. Een enkele keer hebben
we iets af moeten blazen omdat we te weinig helpende handen hadden. Ouders hebben
aangegeven dat ze best willen helpen als ze maar ver van te voren weten wanneer er hulp
nodig is. Om aan deze vraag tegemoet te komen starten we volgend schooljaar met een
ouderhulp-intekenlijst. U kunt hierop invullen bij welke activiteiten wij op uw hulp kunnen
rekenen. Als er voor iedere leerling drie keer ingeschreven wordt, komen we een heel eind!
Ook hebben wij vernomen dat u het prettig vindt om op tijd op de hoogte te worden gehouden
van de activiteiten op school. Wij kunnen dit goed begrijpen. Daarom ontvangt u aan het begin
van volgend schooljaar een (school-)jaarkalender van ons waarop de meeste activiteiten en
vrije dagen ingepland zijn. Het is zowel voor de kalender als voor de ouderhulplijst helaas niet
mogelijk om deze voor een heel jaar sluitend te krijgen. We zullen tussendoor waarschijnlijk
nog wel eens een oproep doen voor uw hulp of een activiteit toevoegen. Wij hopen op uw
begrip hiervoor.

Samenstelling MR: Peter Moeken ,Luset Dirne, Helga Boerakker ( oudergeleding) Hennie
Eding, José Meijer en Ria Molenkamp (namens het personeel).
Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
Op 22 juni heeft de MR weer vergaderd en kwamen o.a. de agendapunten schooljaarplan,
schoolgids, schooljaarverslag, werkgroep schoolplein en het punt “ wat leeft er bij de ouders”
aan de orde. Aan het eind van een schooljaar wordt altijd met de MR besproken hoe er
gewerkt is in het afgelopen schooljaar. Het is duidelijk dat de school een prachtige
ontwikkeling doormaakt en dat er mooie dingen tot stand kunnen komen door de gezamenlijke
inzet van ouders en teamleden. We zijn trots op de prachtige middenruimte die door deze
samenwerking is ontstaan. Ook de creatieve middagen zijn hier een voorbeeld van en die zijn
een verrijking voor het onderwijs.
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We hopen dat er ook zo‟n proces ontstaat bij de plannen voor de herinrichting van ons
schoolplein. Patrick Brouwer en Patricia Dooren nemen hierbij het voortouw. Het hele team is
enthousiast en met enkele andere ouders hebben we al leuke plannen bedacht, waarbij we
nadrukkelijk de wensen van de kinderen proberen te realiseren. Maar ook hierbij geldt dat we
open staan voor meer ideeën en natuurlijk hopen we op meer helpende handen.
Een ander belangrijk agendapunt was het Veiligheidsplan. Een veilige leeromgeving, in al zijn
facetten, is voorwaarde om zo goed mogelijk te kunnen presteren. Niet alleen kinderen
moeten zich veilig voelen, maar ook het personeel, medewerkers en hulpouders op
bijvoorbeeld de creatieve middagen. Heel veel aspecten zijn beschreven in dit plan en voor u,
als ouders, zal dit op de website te lezen zijn via een speciale link.

Pluim(en) van de maand! Alle vrijwilligers!
Wij willen alle vrijwilligers die ons in het afgelopen jaar hebben
geholpen, op vele verschillende manieren, heel hartelijk danken
voor hun inzet.
Hoogtepunt een hele fraaie middenruimte. Fantastisch! Samen is er
veel mogelijk. Het komt de
leerlingen zeer ten goede.

Hartelijk dank namens team en
leerlingen!

Hoe houd je het leesniveau van je kind op peil tijdens de zomervakantie?
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVIniveaus terugvallen. Dit wordt „zomerverval‟ of „zomerdip‟ genoemd. Het is dus belangrijk om
ook in die lekker lange zomervakantie te blijven lezen!

Voorkom zomerdip bij je kind
Bij het afnemen van een leestoets technisch lezen aan het begin van het schooljaar is bij een
aantal kinderen een terugval in leesvaardigheid te zien. Dit wordt zomerdip of zomerverval
genoemd. Ouders zijn zich vaak niet bewust van dit verschijnsel. Om het succes van de
leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar vast te houden en te voorkomen dat deze
terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis regelmatig te blijven lezen: zomerlezen
noemen wij dat.

Zomerlezen: 5 tips
Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon
doorgaat?

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf
je favoriete boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen.

Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook
als de zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior),
rompompom en maan roos vis spelletjes voor beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op
te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen.
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Tip 3: Kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de
vakantiekoffer! Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken
uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen.
Extra tip: Meegroeiboeken. Dat zijn ideale boeken om de zomerdip op te vangen, omdat ze
oplopen in AVI niveau waardoor je kind ongemerkt steeds wat moeilijkere teksten leest. Denk
bijvoorbeeld eens aan 'Piet en riet naar de maan!' van Rick de Haas.

Tip 4: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die
je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje
over een favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn
leuk èn zinvol om te lezen.

Tip 5: Vertier op de achterbank
Voor lange autoritten zijn bijvoorbeeld de vakantiedoeboeken van Rompompom en Maan roos
vis superleuk en leerzaam. Rijden maar!

VakantieBieb weer geopend
In de app VakantieBieb vind je de hele zomer een gratis leespakket e-books voor het
hele gezin!
Voor kinderen die zelf kunnen lezen staan in de VakantieBieb populaire jeugdboeken
voor alle leeftijden. Volwassenen vinden er weer tientallen spannende boeken, romans
en non-fictie boeken.
Het leespakket is van 1 juli t/m 31 augustus 2016 beschikbaar voor de tablet en
smartphone. Na het downloaden is voor het lezen van de e-books geen
internetverbinding meer nodig.
Download de gratis app via vakantiebieb.nl (ook voor niet-leden!)

Tot slot:
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne
en welverdiende vakantie toe. Geniet ervan.
Tot ziens!

Team, ouderraad en medezeggenschapsraad van OBS De Hoekstee.
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