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OPROEP voor hulp bij 

renovatie fietsenhok 
 

De subsidie is binnen………….. 
Yes!!!!!!!….. we kunnen door!! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Op zaterdag 15 juli  start de renovatie van 
het fietsenhok en de renovatie van het 

bovenbouwplein.  
Wij zijn op zoek naar ouders of betrokkenen 

die 2 uurtjes willen helpen om de planken te 
verwijderen, het hekwerk te verzetten rondom 
het betegelde plein en andere voorkomende 

werkzaamheden, zodat zaterdag 22 juli 
begonnen kan worden met de nieuwe 

inrichting! Start is om 8:30 uur. 
We hebben gezien hoe geweldig de 
samenwerking was bij de aanpak van het 

kleuterplein! 
 

 

Even voorstellen 
Hierbij wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is José Brand en 
vanaf 29 juni neem ik, tot aan de kerstvakantie, de taken van de 
Intern begeleider op OBS De Hoekstee en OBS De Kievitshoek 

waar. Op dit moment ben ik ook nog werkzaam op IKC De Horst 
in De Wijk.  

Ik hoop binnenkort mijn Master SEN Begeleiden en Innoveren 
voor Intern begeleider/zorg coördinator af te ronden. Ik woon in 
Ruinen met mijn man Hans, Rosan (21) en Dirk Jan(17). 

Misschien komen we elkaar binnenkort tegen. Ik wens u allemaal 
een mooie zomer!  
 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

10-07 : Start oudergesprekken 

12-07 : Sportdag 

13-07 : Generale repetitie musical 

   gr 8 13.30 uur 

13-07 : Musical gr 8 19.00 uur 

14-07 : Gr 8 om 9.30 naar school  

14-07 : Rapporten mee 

17-07 : Speurtocht Doldersum gr 7/8 

18-07 : Afscheid groep 8 in Havelte 

19-07 : Groep 8 om 11.00 naar huis 

  Voor kennismaking op VO 

20-07 : Groep 8 vrij 

20-07 : Afscheid meester Ramon 

  15.00 uur 

20-07 : Feestelijke afsluiting van het  

   schooljaar 

21-07 : Groep 8 vrij, overige groepen  

   om 12.00 uur vrij! 

 

04-09 : We „rollen‟ het nieuwe  

   schooljaar in.  

07-09 : Olympia‟s tour door Vledder 

14-09 : Ouderavond Kanjertraining 

  19.30 uur 

   met aansluitend een  

   „nieuwjaarsborrel” 

29-09 : Speelgoeddag gr 1/2  

29-09 : Creamiddag gr 5 t/m 8 
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Afscheid meester Ramon 
Over twee weken neemt Meester Ramon afscheid van De 
Hoekstee. Hij zal volgend jaar in groep 7/8 van de Bosrank in 

Havelte gaan werken. Natuurlijk laten we zijn afscheid niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Op dinsdag 18 juli nemen alle 

collega‟s afscheid van Ramon en op donderdag 20 juli is het 
de beurt aan alle kinderen en ouders. Om 15.00 uur 
verzamelen alle kinderen zich op het speelplein om meester 

Ramon te bedanken voor de afgelopen drie gezellige jaren. 
Natuurlijk zijn ook alle ouders hierbij van harte welkom! 

 

 
Afsluiting schooljaar 
Op donderdagavond 20 juli zullen we met alle kinderen, ouders en leerkrachten 
van De Hoekstee het schooljaar feestelijk afsluiten. 
Het programma wordt nog even geheim gehouden, maar het belooft met als 

andere jaren een gezellige avond te worden. U komt toch ook? 
Natuurlijk wordt u door de ouderraad op tijd geïnformeerd over de activiteiten van 

deze avond. Houd uw mailbox in de gaten! 
 
 

Afscheid Annie 
We nemen aan het eind van dit schooljaar niet alleen 
afscheid van meester Ramon, ook Annie, onze specialist 
in boen- en sopwerk, gaat ons verlaten. Annie heeft er 

heel wat jaren voor gezorgd dat de school er netjes 
bijstond.  

Annie we willen je bedanken voor je inzet, ijver en 
gezelligheid. We hopen dat je in goede gezondheid kunt 
genieten van je welverdiende pensioen! 

 
 

 

Schoolkamp groep 7/8 
Groep 7/8 heeft genoten van een geweldige kampweek op Schiermonnikoog. Het 
programma stond bomvol leuke activiteiten. Het weer zat niet altijd mee maar dat 

mocht de pret niet drukken! 
We willen Dennis en Erna bedanken voor hun goede zorgen, gezelligheid en 
natuurlijk voor hun kookkunsten! 
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Groep 8 
Het is bijna zover! Over een kleine twee weken nemen de kinderen van groep 8 

afscheid van de basisschool. Gelukkig staan er nog heel wat leuke activiteiten voor 
hen op het programma. 

Donderdagmiddag 13 juli vindt de generale 
repetitie van hun musical plaats in De Tippe. Alle 
kinderen van De Hoekstee mogen een kijkje 

komen nemen. 
‟s Avonds zal groep 8 de musical nog één keer 

opvoeren, maar nu voor hun ouders. Natuurlijk 
wordt deze avond traditiegetrouw afgesloten met 
een afscheidswoordje van de juf en een disco. 

Op dinsdag 18 juli nemen de meesters en juffen van De Hoekstee afscheid van 
groep 8. De leerkrachten gaan op de midgetgolfbaan in Havelte voor een laatste 

keer de strijd aan met hun achtste groepers. 
Woensdag 19 juli worden de kinderen van groep 8 die naar Steenwijk gaan, 
verwacht op hun nieuwe school om kennis te maken met hun nieuwe 

klasgenootjes.  
Op donderdag 20 juli en vrijdag 21 juli zijn onze achtste groepers vrij! 

Wij bedanken hen voor de mooie en gezellige jaren en wensen hen heel veel 
succes toe op het voortgezet onderwijs. Natuurlijk zien wij iedereen graag nog een 
keer terug op De Hoekstee!  

 
 

Speurtocht op het Doldersummerveld 
Groep 7/8 is op maandagmiddag 17 juli uitgenodigd voor een speurtocht op het 

Doldersummerveld. Zij worden om 12.30 bij de schaapskooi in Doldersum 
verwacht.  

De kinderen van deze groep blijven tussen de middag op school een broodje eten, 
waarna ze met elkaar op de fiets stappen richting Doldersum. 

Wij raden de kinderen aan een shirt met lange mouwen te dragen, een lange 
broek, sokken en stevige schoenen aan te trekken. Dit alles om een tekenbeet te 
voorkomen. 

Vergeet u ook het lunchpakketje niet mee te geven? 
 

 

Ouderavond ‘Kanjertraining’ 
Op donderdagavond 14 september organiseert obs De Hoekstee een ouderavond 
over de Kanjertraining. 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de 
sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. De Kanjertraining streeft de 
volgende doelen na: 

 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 

 Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 

 Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere 
conflicten. 

 Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 
 Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
 Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  

De Kanjertraining kan helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken 

naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.  
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Obs De Hoekstee is een Kanjerschool. Het hele team is gecertificeerd om de lessen te 

mogen geven. Om een veilige school te zijn, hanteren wij de regels van de 
Kanjertraining door de hele school. Deze Kanjerregels gelden voor een ieder die in de 
school is: Kinderen, leerkrachten en ouders. Hierom vinden wij het ook zeer belangrijk 

dat u op de hoogte bent van wat de Kanjertraining 
inhoudt en wat de Kanjerregels zijn. 

De samenwerking tussen ouders en school is van 
groot belang bij de Kanjertraining. Wij verwachten 
dan ook de aanwezigheid van alle ouders op deze 

avond.  
De ouderavond start om 19.30 uur en om 21.00 uur 

kunt u nog even met elkaar napraten onder het 
genot van een drankje.  
  

 

Startgesprekken 
In de week van 11 oktober zullen er „Startgesprekken‟ plaatsvinden. 
Startgesprekken zijn gesprekken tussen ouder(s)/verzorger(s) en de leerkrachten. 
Deze gesprekken zij, naast het kennismaken met elkaar, bedoeld om met elkaar 

over de wederzijdse verwachtingen te praten. Wij hopen dat er op deze manier 
een goede samenwerking tot stand komt. 

Vanaf maandag 2 oktober kunt u zich inschrijven voor een startgesprek met de 
leerkracht(en) van uw kind(eren)..   
 

 

Pluim van de maand! 
Deze maand gaat de pluim naar alle mensen die van de 

schoolreisjes en het kamp onvergetelijke gebeurtenissen 
hebben gemaakt. Bedankt voor jullie hulp en inzet! We 
hebben er van genoten! 

 
Misschien hebt u laatst al een kijkje in de middenruimte 

genomen. Tineke Bouwhuis heeft van de schilderijlijst een 
waar kunstwerk gemaakt. Op de wereldkaart heeft ze met 
tentjes en zonnetjes precies de vakantiebestemmingen van 

onze leerlingen aangegeven. Staat jullie bestemming er nog niet bij? Geef het 
even door aan één van de leerkrachten.  

Tineke bedankt voor je inzet! Wij hopen volgend jaar weer gebruik te mogen 
maken van jouw creativiteit! 
Vindt u het ook leuk om de school af en toe een andere uitstraling te geven? Geeft 

u dan bij één van de leerkrachten, of volgend schooljaar via de ouderhulplijst, op 
voor de decogroep!  
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Welkom op de Golfclub Havelte 
 

Wij nodigen jullie uit om in de komende 
vakantie van 9 juli tot 30 augustus op de 
golfclub Havelte kennis te maken met de 

golfsport. 
Heb je zin om eens te kijken hoe het bij ons op 

de golfclub Havelte is? Zou je weleens mee 
willen doen? Wil je weten of deze sport iets 
voor jou is? Je bent van harte welkom om op 

een zondagmorgen om 10 uur eens te komen 
kijken. Alleen óf met je ouders. Je mag óók 

samen met een vriendje of vriendinnetje 
komen. 

In de bijlage staat meer informatie!!! 

 
 

Vakantiebieb 
Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de 
VakantieBieb vind je meer dan 60 leuke e-books voor 

het hele gezin. De VakantieBieb opent 1 juni 2017 
voor jeugd en 1 juli komen hier de e-books voor 
volwassenen bij. De VakantieBieb sluit 31 augustus 

2017.  
 

Lezen in de vakantie is leuk én slim!  

Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet 

lezen, vallen maar liefst 1 tot 2 AVI-niveaus terug in 
hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de 

zomervakantie is dus belangrijk voor je kind en kan 
digitaal met de VakantieBieb. De app bevat onder andere een leuke selectie 

leesboeken en is te downloaden op tablet of mobiel.  

Download de gratis app vanaf 1 juni op je tablet of mobiel. 

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 
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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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