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Creamiddag

BELANGRIJKE DATA:
30-05: Ramon Mones afwezig.
Competentie examen.
Merle Wesselink vervangt.
02-06: Themasluiting groep 1/2.
14.30 uur.
03-06: Marije de Boer afwezig.
Competentie examen.
06-06: Oud papier.
07-06: Schoolreis groep 3/4.
07-06: Workshop Media. Groep 7/8.
13.00 uur-14.30 uur
10-06: Ramon Mons afwezig. Cursus
BHV. Ronald v.d. Zwan vervangt
10-06: Crea middag.
17-06: Crea middag.
20-06: Inschrijving oudergesprekken
20-06: Bezoek Koloniehof. Onderbouw.
21-06: Bezoek Koloniehof. Bovenbouw.
22-06: Sportdag (Uitwijkdatum 6 juli)!
27 t/m 30-06: Oudergesprekken.
28 t/m 01-07: Meerdaagse schoolreis
groep 7/8.
28-06: Schoolreis groep 3/4 en 5/6.
30-06: Schoolreis groep 1/2.

Op vrijdag 10 en 17 juni vinden de laatste
creamiddagen van dit schooljaar plaats. Gelukkig
hebben we al wat ouders en vrijwilligers bereid
gevonden om ons te helpen. We zijn nog op zoek
naar twee vrijwilligers die ons willen helpen. Ook
als u maar één van de twee keer kunt, kunt u zich
opgeven.
De kinderen kunnen een keuze maken uit de
volgende onderdelen: hutten bouwen, kleien,
maskers maken van gipsverband en
dromenvangers maken. De vijfde activiteit moet
nog ingevuld worden. Misschien hebt u nog leuke
ideeën? Laat het ons even weten! Opgeven om te
helpen kan bij de leerkrachten of via
j.meijer@talentwesterveld.nl

Klasbord

Sinds dit schooljaar werken alle klassen met
Klasbord. Dit is een gratis tool waarop iedere klas
leuke foto’s, een bericht of een oproep kan delen
met de ouders. Met Klasbord houden wij ouders op
een leuke en directe manier op de hoogte van de
activiteiten van de klas.
Klasbord is een afgeschermde omgeving die de
leerkracht zelf kan beheren en controleren.
Wij hebben gemerkt dat nog niet alle ouders ons
volgen via Klasbord. Dat vinden we jammer want
wij zijn van mening dat Klasbord een leuk inkijkje geeft in de klas van uw kind(eren).
Wilt u alsnog volger worden? Dat kan! Via onderstaande gegevens kunt u een volgverzoek
doen. De leerkracht nodigt u daarna uit om de klas te volgen.
Hieronder vindt u de klascodes waarmee u in kunt loggen.
Groep 1
: DM5-NSX
Groep 3/4
: MHA-5HX
Groep 5/6
: Q4C-5N3
Groep 7
: HSM-WK5
Groep 8
: 7QH-ZT2
Ga naar https://web.klasbord.nl of download de klasbord-app (app-store, android app op
google play of download uit de windows store)
Vul uw persoonsgegevens in en maak eventueel een leuke profielfoto aan. U ontvangt
automatisch een e-mail met een activatie link om het klasbord-account te activeren. Kies
vervolgens voor de optie “volg een bestaande klas.”
Om u aan te melden bij de klas voert u de unieke klas code in. Er wordt een volgverzoek naar
de leerkracht verzonden. Wanneer de leerkracht uw verzoek accepteert, volgt u de klas.
Mocht u problemen hebben met het aanmelden dan kunt u altijd even de hulp inroepen van
één van de leerkrachten.
Wij hopen u graag als volger te mogen ontmoeten op Klasbord!
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Leden: Monique, Ramon, Erna (voorzitter), Gina (vice voorzitter), Doede (penningmeester),
Dorine (secretaris), Ingrid, Trea.
Van de zelfstandige overblijf (tussenschoolse opvang-TSO) op De Hoekstee staat nog een leuk
bedrag gereserveerd. De ouderraad heeft, samen met het team, een leuk plan bedacht om de
middenruimte een frisse en eigentijdse uitstraling te geven.
Voor degene die al een kijkje in de middenruimte heeft
genomen, heeft kunnen zien dat er aan dit plan al hard is
gewerkt de afgelopen twee zaterdagen. Zelfs op een paar
avonden en een zondagochtend ;-) Gezellig om zo met een
groep enthousiaste ouders en leerkrachten te klussen. Doel
is de middenruimte om te toveren, door frisse kleuren te
gebruiken, tot een moderne ruimte waar onze kinderen /
leerlingen kunnen werken, lezen, koken en overblijven.
Het resultaat mag er dan ook zijn!
De bibliotheek en de boekenkast zijn verplaatst waardoor de
middenruimte veel ruimer is geworden.
De meubels zijn besteld en zullen eerdaags worden
geleverd. Dankzij een aantal sponsoren is het mogelijk
gemaakt om het steigerhout te plaatsen, het behang te
bekostigen, het schilderen gemakkelijk te maken door een
rolsteiger te plaatsen, voorstrijk, verf en verfbenodigdheden
aan te schaffen, een oven en kookplaat te kopen en straks
servies voor het keukenblok kan worden aangeschaft. Geweldig!!!!
Mocht u het ontwerp ook een stukje willen sponsoren (privé, via het werk of eigen bedrijf) dat
kan/mag nog steeds.
Voor een wand schuren en behangen, kozijnen schuren en schilderen, de vloer schrobben en
installatiewerk kunnen we uw hulp nog steeds goed gebruiken. Zaterdag de 27 e mei is er van
09.00 tot 12.00 ook een groepje aan het klussen dus mocht u ook willen helpen, dan graag.
Geef je dan even op bij juf Roanne of mail even naar r.rozeboom@talentwesterveld.nl maar
spontaan langs komen mag natuurlijk ook!

Pluim(en) van de maand!
De midenruimte wordt opgeknapt. Dat hebt u zojuist gelezen. Het
maken van de plannen loopt al een hele tijd. De uitvoering is op
zaterdag 14 mei gestart. Met een vaste kern en vele vrijwilligers is
de middenruimte inmiddels omgetoverd in een eigentijdse ruimte.
Voor de inzet van iedereen die hier bij betrokken is geven we
uiteraard een hele dikke pluim. Geweldige samenwerking mensen!

Schaapskooi en Erfgoed
Groep 3/4 is dinsdag 10 mei naar de schaapskooi geweest in het kader van de leerlijn Erfgoed.
De kinderen hebben geleerd hoe je schapen bij elkaar drijft, hoe je een schaap scheert en hoe
vaak dat gebeurt. Ze weten nu ook hoeveel schapen er in Doldersum lopen en hoeveel die
eten.
Nadat de kinderen de stal van vers stro hadden voorzien, mochten ze de schapen uit het land
halen. Vervolgens werd 1 schaap geschoren en kregen we de vacht mee naar school.
Woensdag 25 mei wordt er een vervolgles gegeven, waar deze wol wordt gebruikt.

OBS De Hoekstee

De Hoek 26

8381 BL Vledder

0521-381320

hoekstee@talentwesterveld.nl

KunstProeverij Vledder
De Kunstproeverij heeft iets in gedachten …………….
De bedoeling is om oude schoenen te verzamelen en deze een kleurtje te geven.
Ze willen dan vanaf de kerk een pad gaan maken naar de thematuinen door de Hoek.
Een harstikke leuke bijdrage voor de leerlingen van school.

Dus vragen wij u om oude schoenen!

Hebt u er nog wat staan? En kunt u ze missen? Geeft u ze dan a.u.b. met uw kind(eren) mee.
Dan gaan wij er iets leuks mee doen. Alvast bedankt! Houdt u de mail in de gaten.

Bezoek Kloniehof
Vrijdag 22 april werd het Bosbad in Vledder geopend. Leerlingen van scholen uit de omgeving
konden meedoen met een sponsorloop. Natuurlijk ging het erom geld in te zamelen. Met dit
geld worden leuke materialen gekocht voor het zwembad.
De school die het meeste geld ophaalde werd beloond met een prijs. En jawel! De Hoekstee
stond bovenaan. Heel goed deelnemers!
De prijs die we hiervoor kregen is: een
uitstapje naar de Koloniehof in
Frederiksoord. Hoera!
Dit gaat plaatsvinden op maandag 20
juni voor de groepen 1,2,3,4. Op
dinsdag 21 juni zullen de groepen
5,6,7,8 hier heen gaan. Kledingadvies:
makkelijke zittende kleding die vies
mag worden. Nadere informatie volgt
nog.

Schoolkamp
Van 28 juni t/m 1 juli gaan de kinderen uit de groepen 7 en 8 op kamp. Juf Roanne en juf
José gaan mee als begeleiding. Doede en Erna gaan ook met ons mee. Zij zullen ons deze
dagen gaan verrassen met hun kookkunsten.
De bestemming is Ermelo. We verblijven in groepsaccommodatie De Aalbertshoeve. We
vertrekken op dinsdag 28 juni om 9.15 uur. Als u het leuk vindt, kunt u ons komen uitzwaaien!
Wij hebben er zin in!

Werkgroep schoolplein
Inmiddels is de werkgroep schoolplein bij elkaar geweest. In de eerste sessie was het een
oriëntatie over het doel van deze werkgroep. In week 24 volgt een tweede bijeenkomst. De
datum is donderdag 16 juni om 20.00 uur in De Hoekstee.
In de tweede bijeenkomst gaan we brainstormen over de wensen die er zijn met betrekking tot
het aanpassen van ons schoolplein. In de groepen op school wordt er ook aandacht besteed
aan de wensen van de leerlingen. De opdracht is om met beperkte middelen toch een
effectieve aanpassing te realiseren. Doet u mee? Schuift u dan aan bij de volgende
bijeenkomst! Houdt u

OBS De Hoekstee

De Hoek 26

8381 BL Vledder

0521-381320

hoekstee@talentwesterveld.nl

Noodoproep: Europa Kinderhulp zoekt nog twintig vakantiegezinnen
Met de zomervakantie in aantocht luidt Europa Kinderhulp de noodklok. Er is een tekort aan
vakantiegezinnen voor kansarme kinderen uit Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. De
regio Drenthe van Europa Kinderhulp is op zoek naar een twintigtal vakantiegezinnen die deze
zomer nog ruimte in hun huis en hart hebben.
Voor kinderen die niet gewend zijn aan rust en regelmaat, zoals dat voor onze kinderen heel
normaal is. Begrepen worden en dat er naar je geluisterd wordt is voor hen geen
vanzelfsprekendheid. Even uit de rauwe, troosteloze werkelijkheid naar een arm om de
schouder of een aai over de bol. Een waardevolle vakantie waarin ze onbezorgd kind kunnen
zijn en even op adem kunnen komen.
Hiervoor doet Europa Kinderhulp een beroep op u. Geen financiële bijdrage maar uw
aanmelding als vakantiegezin.
Aanmelden kan via onze Website www.europakinderhulp.nl of like ons op facebook..

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 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
0
0

4-strippenkaart
10-strippenkaart
20-strippenkaart

voor € 14,voor € 30,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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