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Vakantierooster 2016 / 2017 
 

 

Data schoolreizen en afscheidsmusical 

groep 8. 
 

Schoolreis groep 1/2 (met groep 1/2 van De 

Kieivtshoek):  

Donderdag 30 juni. 

Schoolreis groep 3/4 en groep 5/6 (gezamenlijk):

 Dinsdag 28 juni. 

Meerdaagse schoolreis groep 7/8:    

 Dinsdag 28 juni tot en met vrijdag 1 juli. 

Afscheidsmusical groep 8: 

          Donderdagavond 7 juli. 

 

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

 

De eerstvolgende vergadering van de MR vindt plaats op 5 april. Deze nieuwsbrief is dan reeds 

uitgegaan. Wij zullen u in de volgende nieuwsbrief weer op de hoogte houden van de 

activiteiten van de MR 

Misschien is het u al opgevallen: De knipperbollen in de dorpsstraat doen het weer. Na heel 

veel overleg heeft de gemeente toch aan onze wens toegegeven om ze te activeren. Wij zijn 

hier erg blij mee! De knipperbollen branden 20 minuten voor schooltijd en 20 minuten na 

schooltijd. In het weekend en tijdens de vakanties zijn ze niet geactiveerd. 

Wij hopen dat de veiligheid bij deze oversteekplaats nu zo is toegenomen, dat de kinderen 

weer veilig naar school en naar huis kunnen gaan. 

 

 
 

Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2016. 

Kerstvakantie 26 dec. 2016 t/m 06 jan. 
2017. 

Voorjaars- 
vakantie 

20 februari t/m 24 februari 
2017. 

Paasvakantie 14 april en 17 april 2017. 

Meivakantie 24 april t/m 28 april 2017. 

Bevrijdingsdag 5 mei 2017. 

Hemelvaart 25 mei en 26 mei 2017. 

Pinksteren 5 juni en 6 juni 2017. 

Zomervakantie 24 juli t/m 01 september 
2017. 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

01-04: De Grote Rekendag. 

04-04: Audit (schoolonderzoek). 

05-04: Creatieve middag. 

05-04: Vergadering mr. 

06-04: Schoolvoetbaltoernooi jongens 

   11-tallen. Voetbalveld Diever. 

06-04: Scala deskundigheids- 

   bevordering leerkrachten. 

 ’s Middags. 

11-04: Oermuseum. Diever.  

   Groep 7 en 8. 

12-04: Verkeersexamen. Groep 8.  

   9.30 uur. (praktijk/fietsen). 

12-04: Creatieve middag. 

13-04: Schoolvoetbaltoernooi. Meisjes  

   7-tallen. Voetbalveld Diever. 

14-04: Audit (tweede deel).  

18-04: Oermus. Groep 8,9.00-11.00 uur 

   Groep 7, 13.00-15.00 uur. 

19-04: Schoolfotograaf. 

19-04: Directieoverleg. A.Westerveld  

    ’s morgens afwezig. 

27-04: Start meivakantie. Tot en met 

   vrijdag 6 mei. 

    

mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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Pluim(en) van de maand! 
 
Schoolschoonmaak. Dinsdagavond 23 februari stond er een 

groep ouders klaar met emmers sop, bezems, vaatdoeken, 

droogdoeken etc. De school is uitstekend schoongemaakt. Daar 

zijn we erg blij mee. Langs deze weg onze hartelijke dank aan 

alle deelnemers, namens kinderen en team. Dat verdient een 

dikke pluim (duim)! 

 

Audit 
Op maandag 4 en donderdag 14 april wordt er een audit uitgevoerd op De Hoekstee. Dhr. B. 

van der Meulen van Bureau Meesterschap legt klassenbezoeken af en heeft gesprekken met de 

leerkrachten, IB-er en de directeur. Na afloop van de audit ontvangen we een rapport. Hierin 

wordt beschreven wat de bevindingen van dhr. Van der Meulen zijn en geeft hij aanbevelingen 

voor de school. Dit wordt met de medezeggenschapsraad besproken. Het rapport is een intern 

sturingsmiddel. Dat wil zeggen dat we het gebruiken om onze plannen voor het komende jaar 
samen te stellen.  

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 19 april komt de schoolfotograaf. U ontvangt hierover nog nader bericht. Ook 

broertjes en zusjes van onze leerlingen die nog niet naar school gaan kunnen op de foto. 

Hiervoor maken we een planning. Fleurige kleding komt de foto ten goede (tip van de 

fotograaf). 

Koningsdag 
De verjaardag van de Koning Willem-Alexander is op woensdag 27 april. Dan start de 

meivakantie. Daarom hebben wij Koningsdag verplaatst naar vrijdag 22 april aanstaande. 

Tijdens deze dag maken we een feestelijk programma voor de leerlingen. We starten de dag 
met een ontbijt op school! 

De Grote Rekendag 
In de vorige nieuwsbrief schreven wij dat De Grote Rekendag plaats zou vinden op woensdag 

23 maart. Wij hebben de rekendag verplaatst naar vrijdag 1 april. Dit is geen geintje! 

Het thema van de rekendag is; Een kijkje achter de code. We gaan zelf codes maken en 
oplossen. In de bovenbouw leren de kinderen hoe de computer omgaat met codes. 

We starten met een schoolbrede opening waarbij u natuurlijk van harte welkom bent. Na een 

introductie van de thema’s gaan we in de klas in groepjes aan het werk. Hiervoor zijn wij op 

zoek naar ouders/opa’s en oma’s, broers en zussen die een groepje kinderen willen 

begeleiden. Via de e-mail hebben we al een aparte oproep gedaan.  

Creatievelingen gezocht!!!  
Vindt u de school ook altijd zo leuk gedecoreerd? Leuke raamschilderingen en binnen mooie 
lijsten helemaal in stijl van de thema’s? Dat is het werk van de decogroep.   

Nu zijn we naarstig op zoek naar een aantal nieuwe leden! Vind je het leuk om creatief bezig 
te zijn en een steentje bij te dragen aan de sfeer op school? Meld je dan nu aan bij juf Hennie!  

Gemiddeld wisselen we de decoraties ongeveer elke 8-12 weken (in december iets vaker). Je 

kunt op school aan de slag, maar als dat niet uitkomt, kan je ook thuis versieringen maken. 

Alle spullen hiervoor zijn op school aanwezig. Alles verloopt flexibel en in goed overleg met 
elkaar.   

We zouden het heel leuk vinden om jou te verwelkomen als nieuw decogroep-lid!  
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Schoolmaatschappelijk werk 

 
Het School Maatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 

18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het 

inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het 

initiatief uitgaan van de interne begeleider of de leerkracht, maar ook ouders kunnen als ze dat 

nodig vinden rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. 

 

Een reden om dat te doen is bijvoorbeeld: 
 je kind komt thuis en vertelt dat hij of zij steeds gepest wordt en daarom geen zin meer 

heeft om naar school te gaan, 

 je kind is de laatste tijd erg stil en je komt er maar niet achter wat er  aan de hand is, 

 je kind is juist extra druk, wat op school en thuis moeilijkheden veroorzaakt, 

 als ouder vind je het lastig om voet bij stuk te houden over afgesproken 

(gedrags)regels met je kind of er is steeds ruzie over de grenzen die je stelt, 

 er zijn problemen in de thuissituatie en je merkt dat je kind zich daardoor anders 

gedraagt. 

Vaak is een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker voldoende om weer vooruit te 

kunnen. In andere gevallen is een wat langere vorm van hulp of ondersteuning nodig. Dit 

wordt in gezamenlijk overleg afgesproken. De gesprekken kunnen op school of thuis 

plaatsvinden. De School maatschappelijk werker verwijst door wanneer meer of andere hulp 

nodig is. Vanaf januari 2015 gaan verwijzingen via het sociaal team Westerveld 

 

Zonder toestemming verstrekt het School Maatschappelijk Werk geen informatie over u aan 

derden. Bovendien hebt u altijd het recht de eigen gegevens in te zien. 

 

Vanaf 18 maart is er een nieuwe schoolmaatschappelijke werker aanwezig op de 

school. Theo Smit wordt vervangen door Lammert van der Wal. De school 

Maatschappelijk werker is op vaste tijden aanwezig:1 keer per 2 weken op de 

vrijdagochtend. U kunt binnenlopen of bellen, maar mailen kan natuurlijk ook. 

Lammert van der Wal. Telefoon: 06-26681465. e-mail: l.vd.wal@welzijnmw.nl 

In de schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het School Maatschappelijk 

Werk bereikbaar via het centrale kantoor. 

 
Centraal kantoor Welzijn Mensen Werk: 085-273 14 44 (ma.t/m vrij.8.30-17.00 uur) 

 

Kinderfysiotherapie op school 
Door de meeste zorgverzekeraars wordt kinderfysiotherapeutische behandeling vergoed op 

scholen. Zo zijn wij als praktijk inmiddels in Westerveld verbonden aan de basisscholen in 

Vledder, Uffelte en Wapserveen. Met Fysioplus Diever/Dwingeloo (waar de kinderfysiotherapie 

onder valt) is er een overeenkomst. 

Daarom informeer ik u graag over wat kinderfysiotherapie voor uw kind kan betekenen. 

 

Mocht uw kind in aanmerking komen en via school worden aangemeld, dan gaat dat altijd op 

grond van uw toestemming. Door een kinderfysiotherapeut op school te hebben, wordt de 

drempel verlaagd om gebruik te maken van deze ondersteuning. De voordelen van 

kinderfysiotherapie op school: 

 Er is sprake van efficiëntere begeleiding doordat er direct met leerkracht en IB-er kan 

worden overlegd, 

 Behandeling kan plaatsvinden op de plek waar de hulpvraag is, 

 Er is goede aansluiting op de ontwikkeling op school 

 Er kan integraal gewerkt worden om doelstellingen te bereiken. 
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Kinderfysiotherapie richt zich op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Er vindt onderzoek, 

begeleiding en behandeling plaats van problemen die te maken hebben met de motorische 

ontwikkeling. De grove motoriek (o.a. angst voor bewegen, snel vallen/struikelen, ), de fijne 

motoriek (o.a. moeite met knippen, kleuren, tekenen), de complexere motoriek (o.a. veters 

strikken, zwemmen, bouwen met constructiematerialen, schrijven, knutselen).  

Daarnaast ziet de kinderfysiotherapeut kinderen met hoofd- buikpijnklachten, rugklachten, 

verkeerde houding, hyperventilatie, astma, reuma, overgewicht, zindelijkheidsproblemen. 

 

 
 

 

Kinderfysiotherapie op school is direct toegankelijk, dit betekent dat u geen verwijzing nodig 

heeft van uw huisarts of specialist. Wanneer u een verwijzing heeft of uw kind wilt aanmelden 

voor kinderfysiotherapeutische behandeling, kunt u via de leerkracht van uw dochter of zoon 

contact opnemen met Monique. Ook kunt u Monique rechtstreeks benaderen via 

telefoonnummer: 0521-593484 of via mail; moniquefysioplusdiever@gmail.com 

 

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 

Monique Uneken is ruim 15 jaar werkzaam als 

kinderfysiotherapeut en werkt nauw samen met ouders, 

leerkrachten, logopedisten, diëtist, psycholoog en andere 

disciplines die bij het kind zijn betrokken. Dit maakt dat 

doelen nog beter op elkaar kunnen worden afgestemd en er 

een optimale behandeling plaats kan vinden. 

Monique heeft zich gespecialiseerd in behandeling van 

kinderen met schrijfproblemen, het “onhandige kind”, kinderen 

met onbegrepen pijnklachten, zindelijkheidsklachten en de 

vroege ontwikkeling van baby’s en peuters. 
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