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Wij hopen dat iedereen, ondanks het gure 
weer, genoten heeft van de vakantie. Wij 

hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om alle toetsen te evalueren en nieuwe 
plannen op te stellen voor de komende 

periode. We zijn er weer klaar voor! 
In de komende weken zal er een start 

gemaakt worden met de renovatie van het 
speelplein. In deze nieuwsbrief leest u hier 
meer over.  

 

We willen starten………………. 
 

De werkgroep schoolplein heeft niet 

stilgezeten, integendeel. 
Na de geslaagde Kerstmarkt met een 

opbrengst van ruim € 1300,- werden we 
verrast door de bijdrage  van  de 
OUDJAARSVERENIGING “ OLIEBOL”. Zij 

hebben aangeboden om het geheel vernieuwde kleuterplein aan de voorkant van onze 
school te willen bekostigen. We zijn er nog steeds beduusd van. Dit betekent namelijk 

dat wij in april kunnen starten met dit gedeelte van het plein, aangezien daar het geld  
nu al voor binnen is.  
Ondertussen zijn we druk bezig andere subsidies binnen te krijgen. We hebben allerlei 

instanties aangeschreven. Alleen als het geld ervoor is  kunnen we een volgend 
onderdeel gaan herinrichten. 

Maar u begrijpt het natuurlijk wel; de werkzaamheden vragen om veel helpende 
handen. Van tegels sjouwen, zand kruien en harken, beplanting aanleggen tot 
straatwerkzaamheden , van specie maken tot afbreken van planken en héél belangrijk 

helpen bij de catering ; er is voor ieder wel iets te doen. En vele handen maken licht 
werk , bovendien kan het ook heel gezellig zijn. 

Onder de bezielende leiding van Patrick Brouwer willen we op vrijdag 21 april gaan 
starten met de voorkant van het plein. Al kunt u een paar uurtjes helpen, doe het 
gewoon! Op 22 april is er ook veel werk te doen, maar dat kan al weer de opbouw zijn 

van een prachtige speelplek voor de kleuters. 
De precieze planning volgt nog. 

 
Als u mee wilt helpen bij dit geweldige project, dan kunt u zich opgeven bij Patrick 

Brouwer of bij één van de andere leden van de werkgroep. 
 

Namens Patrick Brouwer, Patricia Dooren, Irene Kraaijenbrink, Dennis Wagenaer, Trea 

van der Weij, Dennis van der Laan, Rosalien Flinkert, Hennie Eding,  Sharon Bruggink 
en Ria Molenkamp. 
 

 
 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

07-03 : Dag van de Techniek gr 7 

07-03 : Oud papier. 

13-03 : Brandveiligheidslessen gr 1/2  

    en groep 3/4  

16-03 : Brandveiligheidsles gr 5/6 

16-03 : Studieavond onderwijsteam 

  Over coöperatief werken   

17-03 : Brandveiligheidsles gr 7/8 

17-03 : Bezoek aan de brandweer  

   groep 1/2   

17-03 : Creamiddag gr 5 t/m 8 

24-03 : Creamiddag gr 5 t/m 8 

30-03 : Over de Tong gr 5/6   

     Klasselunch gr 7/8 

31-03 :  Knalrood! Gr 7/8 
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Schoolschoolmaak 
Op donderdagavond 16 februari vond de jaarlijkse schoolschoonmaak plaats. Een 
aantal ouders en leerkrachten heeft flink geboend en gepoetst om de school weer te 

laten blinken. Er is weer eens goed in de hoekjes gesopt en het meubilair is weer 
afgenomen. Wij willen iedereen die deze avond (of zelfs al eerder die week!) heeft 

meegeholpen met het schoonmaken hartelijk bedanken. Het is fijn om weer in een 
frisse school van start te gaan! 
 

Dag van de techniek 
Ook dit jaar organiseert Stad & Esch Diever, samen met het 

bedrijfsleven in de regio, weer de Dag van de Techniek. Doel 
van die dag: leerlingen te interesseren voor technische 

opleidingen en beroepen. Onze leerlingen van groep 7 gaan 
op dinsdagochtend 7 maart naar Stad & Esch Diever om een 
dagdeel met techniek bezig te zijn. Ze worden om 8.45 uur 

op de Westeres in Diever verwacht. Ze kijken naar een film 
over techniek, ze spelen een quiz naar aanleiding van de 

film, ze spelen het spelletje “petje op, petje af” en ze construeren zelf een apparaat. 
Aan het eind van het programma krijgen de leerlingen een gereedschapskistje van 
Stad & Esch aangeboden met daarin een aantal waardebonnen van deelnemende 

bedrijven.  Op zaterdag 11 maart kunnen de kinderen met hun ouder(s)/verzorger(s) 
die bedrijven bezoeken. De deelnemende bedrijven organiseren dan diverse 

technische activiteiten en de leerlingen kunnen er hun waardebonnen inwisselen voor 
gereedschap.  

Verdere informatie over vertrektijden en dergelijke ontvangt groep 7 van meester 
Ramon.  

 
Brandveiligheidslessen 
In de week van 13 maart zullen aan de verschillende groepen brandveiligheidlessen 

aangeboden worden. Deze lessen worden gegeven door Veiligheidsregio Drenthe in 
samenwerking met brandweer Vledder.  

De belangrijkste boodschap is dat de kinderen bekend worden met brandveiligheid. 

Dat ze weten hoe brand voorkomen kan worden, hoe brand ontdekt kan worden en 
wat te doen tijdens brand. Ook het maken van een vluchtplan is hierbij belangrijk. 

 

Smokey de Rookmelder zal aanwezig zijn. Smokey moet mensen 
bewuster maken over brandveiligheid. De rookmelder komt hierbij ook 

sterk naar voren. 
Op dinsdag 14 maart start groep ½ met deze lessen en komt ook 
groep ¾ aan bod. Op donderdag 16 maart wordt de les gegeven aan 

groep 5/6 en op vrijdag 17 maart sluit groep 7/8 de lessenreeks af. 
 

Over de Tong 
Met het lesprogramma Over de Tong ontdekken leerlingen van groep 5/6 op 
donderdag 30 maart van alles over smaak. Zoet, zuur, zout, bitter: leerlingen weten 

deze smaken – soms letterlijk blindelings – van elkaar te onderscheiden door 
verschillende producten te proeven. Zelfs umami klinkt hen niet meer vreemd in de 

oren! Al proevend, vergelijkend en combinerend worden leerlingen zich bewust van 
wat ze eten en drinken en leren ze over de  

Schijf van Vijf.  
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KlasseLunch 
Groep 7/8 werkt momenteel aan het thema voeding. Op 
donderdag 30 maart werken de kinderen van groep 7/8 aan 

het lesprogramma KlasseLunch. Deze les sluit uitstekend 
aan bij het thema voeding waaraan groep 7/8 momenteel 

werkt. Het doel van deze les is dat de leerlingen plezier 
krijgen in het maken van bewuste keuzes voor de 
middagmaaltijd. Keuzes tussen gezond of iets minder 

gezond, maar ook keuzes die te maken hebben met 
duurzaamheid of dierenwelzijn, met cultuur of 

eetgewoontes, met smaak of porties. Als creatieve opdracht 
maken de leerlingen een advertentie voor een gezonde 

lunch: welke keuzes maken ze met elkaar en hoe maken ze 
hun boodschap overtuigend? Tot slot genieten ze met de 
hele groep van de gezellige KlasseLunch! 

De leerlingen van groep 7/8 en hun ouder(s) en verzorger(s) ontvangen verdere 
informatie via de leerkracht. Verdere informatie ontvangt  

Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds  
Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de 
gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een 
lager inkomen heeft. Twee van deze regelingen zijn het jeugdsport- en 

jeugdcultuurfonds.   
Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw 

kind. Hiervoor is in het jeugdsportfonds een bedrag van maximaal €225, - per kind 
per jaar beschikbaar. Het jeugdcultuurfonds vergoed op jaarbasis maximaal €425, - U 
kunt dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon. Kim ten Klooster-Dijkstra, 

beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van die tussenpersonen. U kunt 
contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 

Knalrood 

KnalRood is een voorlichtingsprogramma voor de 
leerlingen uit groep 7 en 8. Twee machinisten in uniform 

bezoeken op vrijdagochtend 31 maart de groep. Doel van 
de voorlichting is het bespreekbaar maken van spelen 
langs de spoorbaan, stoerdoenerij en onbezonnen en 

gevaarlijk gedrag op en nabij de spoorbaan en overgang.  
Het programma bestaat uit een rollenspel, educatieve film 

en waargebeurde verhalen van de machinisten. Wij vinden 
het belangrijk om dit onderwerp onder de aandacht te brengen van de kinderen, 
omdat zij, als ze naar Steenwijk of Meppel naar het voortgezet onderwijs gaan, 

onvermijdelijk te maken krijgen met het spoor.   

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.  

mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
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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
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Het informatie- en contactcentrum Zorg- en Welzijn voor de regio 
Lesturgeonplein 6, 8381 BX Vledder (gehuisvest in de Bibliotheek) 

 
UITNODIGING LEZING : 

MIJN (KLEIN-)KIND GEBRUIKT GEEN      

                          DRUGS ?       
                              

Datum: Woensdag 29 maart 2017 
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur (welkom vanaf 19.15 uur) 
 
Spreker 
Erwin Noorman is als jongerenwerker van Verslavingszorg 
Noord Nederland betrokken bij behandeling en voorlichting 
in Westerveld (onder meer in Vledder en Wilhelminaoord). 
 

                                       
 
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage welkom. Koffie/thee € 1,-- per kopje. 
Heeft u vervoer nodig? Neem contact op met NAOBUUR, vervoer wordt geregeld.  
Telefoon  0521-769048 (tijdens openingsuren).   

 

 


