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Leden: Monique, Ramon, Erna (voorzitter), Gina 

(vice voorzitter), Doede (penningmeester), Dorine 

(secretaris), Kathy, Ingrid, Trea.  

Vanuit de Ouderraad willen wij u graag op de 

hoogte brengen van wat wij zoal doen en waar wij 

de ouderbijdrage en het oud papiergeld voor 

gebruiken.                                                                            

Op 7 oktober jl. hebben wij de catering verzorgd 

tijdens het schoolkorfbaltoernooi in Havelte.  

Bij de start van de Kinderboekenweek heeft de OR 

per klas een mooi leesboek geschonken dat de 

meesters en juffen hierna weer aan de 

schoolbibliotheek toe kunnen voegen.  

Aangezien de Sint weer in het land is, zijn wij alvast druk bezig met de voorbereidingen 

hiervoor. We willen er ook dit jaar weer een leuk feestje van maken. Voor de kinderen van de 

onderbouw zal Sint natuurlijk een mooi cadeau gaan kopen en voor de bovenbouw zijn de 

envelopjes met geld (voor een cadeautje, verpakt in een surprise) al uitgedeeld. De Kerst staat 

ook al op onze to do lijst daar, zodra de Sint is geweest, het nog maar twee weken is voordat 

de kerstavond is op school.  

Van de voormalige tussenschoolse opvang staat nog een leuk bedrag gereserveerd wat we 

graag willen besteden voor bijv. aankleding van de school of iets op het schoolplein. Mocht 

iemand suggesties hebben laat het aan een van ons weten zodat we dat mee kunnen nemen in 

de volgende vergadering.  

Aangezien Doede ons volgend schooljaar gaat verlaten zijn wij op zoek naar een nieuwe 

penningmeester cq lid. Interesse? Mail ons op ordehoekstee@talentwesterveld.nl 

 

DoeKoe Schoolpleinactie 
Op vrijdag 13 november heeft Doede Simonides het speelgoed aangeboden dat we met uw 

hulp hebben gespaard. Samen met de leerlingen van groep 1 en 2 is het buitenspeelgoed 

uitgepakt en heeft het direct de juiste bestemming gevonden. Voor een bedrag van Є 340, = 

zijn er diverse spullen aangeschaft. Fantastisch, allemaal hartelijk dank voor de inzet en 

medewerking! 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

03-12: Surpiseavond. 18.30 – 19.30 uur. 

04-12: Sinterklaasfeest. 

07-12: Oud papier . 

08-12: Directieoverleg. A.Westerveld  

   ’s morgens afwezig. 

10-12: Projectlessen Miramar,  

       groep 5/6. O.l.v. Kitty Boon. 

10-12: Cursus OICT. R.Rozeboom   

   ’s middags afwezig.  

17-12: Kerstactiviteiten (zie nieuwsbrief) 

18-12: School begint om 9.30 uur. 

 Kerstvakantie om 12.00 uur. 
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Pluim van de maand 
Deze maand gaat de pluim uit naar dhr. Hendrik Dooren. 

Dhr. Dooren is (naast opa) ok vrijwilliger op De Hoekstee en zet 

zich in om allerlei klusjes op te knappen. Kleine of grote reparaties, 

verhuizing, ophangen van spullen, opruimen en ordenen van de 

opslagruimte en nog veel meer. Daar zijn we heel erg blij mee. 

Hartelijk dank daarvoor. 

 
Studiemiddagen 
In het nieuwe kalenderjaar staan weer studiedagen gepland. Middagen om precies te zijn. De 

eerste studiemiddag betreft maandagmiddag 11 januari. Alle leerlingen zijn die middag vrij. 

We gaan ons dan verdiepen in het gebruik van software, internet, computers en tablets op 

school. Deze bijeenkomst staat in het teken van de “eigen vaardigheid”. 

De volgende studiemiddag is maandagmiddag 25 januari. Deze staat in het teken van ons 

“Onderwijsteam”. Ook dan zijn de leerlingen ’s middags vrij. Noteert u het in uw agenda? 

 

Sinterklaasviering op school 
Sinterklaas heeft beloofd om ons op vrijdagochtend 4 december met een bezoek te 
komen vereren. Wij zijn heel blij dat hij nog een plekje in zijn agenda heeft kunnen 

vinden voor onze school. Alle kinderen zijn al druk bezig met het instuderen van 
liedjes en dansjes voor de Sint. 

Omdat Sinterklaas een erg volle agenda heeft, heeft hij gevraagd of de kinderen van 
de groepen 5 t/m 8 voor elkaar cadeautjes willen kopen. Die cadeautjes moeten 
natuurlijk verstopt worden in een mooie surprise. Wij zijn ieder jaar weer benieuwd 

naar de kunstwerken die gemaakt zijn.  U ook? Op donderdagavond 3 december 
kunt u de surprises van alle kinderen komen bewonderen. Om 18.30 uur gaan de 

deuren open en om 19.30 uur zal de tentoonstelling afgesloten worden.  
In groep 7 is een extra tentoonstelling te bezichtigen. De 
kinderen van deze groep hebben gewerkt aan het thema 

Nederland. Met alle kennis die ze hebben opgedaan tijdens 
dit project, hebben ze een heus reisbureau geopend. 

Natuurlijk is iedereen van harte welkom om hier een kijkje 
te komen nemen! 

U komt toch ook? 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan vrijdagmiddag 
4 december gewoon naar school. Deze middag gaan we 

met elkaar gezelschapsspellen doen. Helpt u uw 
kind(eren) eraan herinneren dat ze deze middag een spel 

meenemen? 
 
 

Schoolfruit 
De afgelopen weken hebben de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag 

schoolfruit gekregen. Het fruit varieerde van appels en peren tot kiwi’s en worteltjes. 
Er wordt erg goed gegeten van het fruit. Het is leuk om te zien dat een aantal 
kinderen toch fruit proeft waarvan ze dachten dat ze het niet lekker vonden. Nu kan 

het voorkomen dat uw kind niet zo’n fruiteter is of 
dat het niet genoeg heeft aan een stuk fruit. U 

kunt uw kind(eren) op de fruitdagen dan ander of 
extra stuk fruit of groente van thuis meegeven. 
Op de maandag en dinsdag kunt u uw kind 

desgewenst fruit of een koekje meegeven.  
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Nieuwe rapporten 
Zoals u wellicht heeft gehoord tijdens de oudergesprekken, zijn we druk bezig met het 
samenstellen van een nieuw rapport. We willen het huidige rapport uitbreiden en de 

lay-out wat pimpen. Het nieuwe rapport zal twee keer per jaar verschijnen. Op vrijdag 
19 februari wordt het eerste rapport meegegeven. Het tweede rapport verschijnt aan 

het eind van het schooljaar.  
In de week van 19 februari zullen ook de rapportgesprekken plaatsvinden. 
De eerste oudergesprekken hebben al plaatsgevonden. Het team was erg positief over 

de opzet van deze gesprekken. Het is prettig om met u van gedachten te wisselen 
over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Wij vonden het prettig dat het 

op deze manier geen een-richting-gesprek wordt, maar dat u als ouder ook uw 
aandeel heeft in het gesprek. In de groepen 7 en 8 mogen ook de kinderen bij het 

oudergesprek aanwezig zijn. Steeds meer kinderen en ouders maken van deze 
gelegenheid gebruik. Wij vinden dit een zeer prettige ontwikkeling. 
 

Informatieavond Voortgezet Onderwijs 
Op dinsdagavond 10 november is er een informatieavond door het voortgezet onderwijs 

verzorgd in de Kievitshoek te Wilhelminaoord. De belangstelling was goed. Ouders kregen een 

uitleg over het voortgezet onderwijs en de accenten die de scholen leggen. Naast deze 

informatieronde staan er ook nog open dagen op het programma. Voor ouders van onze 

leerlingen in groep 8 zeker de moeite waard om te gaan kijken.  

De presentaties werden verzorgd door AOC-Terra (Wolvega/Meppel), CSG Eekeringe, RSG 

Tromp Meesters Junior College en Vakcollege en Stad & Esch uit Diever. Voor informatie kunt u 

ook op de websites van de betreffende scholen terecht. 

 

Veilig op straat 
Bij slecht weer wordt het voor De Hoekstee altijd druk met auto’s. Daar zijn afspraken over 

gemaakt. Het is goed om deze afspraken nog eens te herhalen.  

1). De route voor auto’s het liefst buiten de fietsroute om.  

2). Dichtbij de school met de fietsrichting van de leerlingen mee. Dat 

is vooral van het Steegien naar de Brink. Maar ook dan zijn er 

tegemoetkomende fietsers, dus wees alert! 

3). Bij parkeren graag achterwaarts insteken. Dan is er bij het 

wegrijden goed zicht over De Hoek.  

4). In of uitstappen niet voor de ingang van school, maar een stukje 

verder. Dan blijft er voldoende ruimte voor de leerlingen en fietsende 

ouders.  

5). Parkeren aan de overkant van de school is niet toegestaan. In- 

en uitstappen wel.  

We vragen u met nadruk hieraan mee te werken om de veiligheid 

voor al onze leerlingen te kunnen garanderen. Alvast bedankt! 

 

Ondertussen zijn we ook in gesprek met een beleidsmedewerker van de gemeente Westerveld. 

Wij maken ons zorgen over de verkeersveiligheid bij het oversteken van de Dorpsstraat. Nu er 

geen verkeersbrigadiers meer staan om de kinderen over te helpen steken, is er o.i. een 

onveilige situatie ontstaan. Het verkeer in de Dorpsstraat rijdt vaak te hard en de 

voorrangskruising bij ’t Steegien wordt vaak niet opgemerkt. Er is ons beloofd dat er 

verschillende maatregelen genomen zullen worden om (tijdelijk) een veiligere situatie te 

creëren. De eerste stap is gezet met het plaatsen van het  elektronische “U rijdt te snel” bord. 

De gemeente zal vervolgens kijken of de knipperbollen rond de tijd dat de school uitgaat/ 

begint automatisch ingesteld kunnen worden. Daarnaast zal er ook een nieuw “let op! 

Overstekende kinderen” – bord geplaatst worden. Helaas zijn deze acties nog niet uitgevoerd. 

We zullen druk blijven uitoefenen op de gemeente zodat “onze kinderen” in de nabije toekomst 

weer veilig de Dorpsstraat over kunnen steken! 
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Kerstviering op school 

Op donderdag 17 december vieren wij op school het kerstfeest. 

De ochtend staat in het teken van kerstknutsels maken. Zowel de kinderen van de onder- als 

van de bovenbouw kunnen kiezen uit verschillende onderdelen . Voor deze activiteiten zijn wij 

op zoek naar ouders, broers, oma’s buurvrouwen enz. Die ons hierbij willen helpen. U kunt 

zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind of via j.meijer@talentwesterveld  

 

De kinderen zijn deze middag vrij! Wij begrijpen heel goed dat het voor een aantal ouders 

lastig is om op korte termijn opvang te regelen voor hun kind(eren). De school biedt de 

mogelijkheid dat de kinderen tot 15.15 uur op school kunnen blijven. Wilt u, als u hier gebruik 

van wilt maken, dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren)? Zo weten wij welke 

kinderen wij onder onze hoede zullen nemen. 

 

Om 17.45 uur worden alle kinderen op school verwacht voor het kerstdiner. Wij willen u 

vragen om voor de groep van uw kind(eren) een gerecht te verzorgen. Bij iedere klas komt 

hiervoor een intekenlijst te hangen. Hierop kunt u aangeven wat u wilt gaan maken en in 

welke hoeveelheid. Op deze manier ontstaat er een mooie verdeling tussen voor-, hoofd-, en 

nagerechten. Bent u niet in de gelegenheid om deze dag iets te bereiden dan kunt u 

bijvoorbeeld ook zorg dragen voor het drinken, de servetten of stokbrood met kruidenboter. 

Maar net wat u wilt. We willen er met elkaar een sfeervol diner van maken. Om dit te bereiken 

zijn we naast lekkere hapjes ook nog op zoek naar leuke obers. We zouden het leuk vinden als 

er in iedere klas twee vaders ober zijn en helpen met het uitserveren van de hapjes. Net een 

echt restaurant zo! Is dit iets voor u? Geeft u dan even op bij de leerkracht van uw kind. 

Tussen 18.30 uur en 18.45 uur worden alle ouders sfeervol verwelkomd op het schoolplein. 

De kinderen hebben dan hun buikjes volgegeten en zijn, na deze lange zit, vast toe aan wat 

beweging! Dat gaat goedkomen… 

 

Dit schooljaar werken we, voor het avondprogramma, samen met de 

organisatoren van de “kerstwandeling Vledder”. Vanaf 19.00 uur kunnen de 

ouders en kinderen starten aan de kerstwandeling. De wandeling begint (voor 

de kinderen van onze school) op het schoolplein en zal via een indrukwekkende 

route eindigen bij de kerk. Onderweg wordt u meegenomen in het 

kerstverhaal. Figuranten beelden op verschillende plekken van de route delen 

uit het kerstverhaal uit. Zo komt u bij de herberg, bij de herders in de wei , bij 

een wensboom en natuurlijk ook bij de stal. Onderweg zal ook gezorgd worden 

voor de inwendige mens. 

Voor het orkestje in een schuur langs de route zijn wij op zoek naar muzikale kinderen en/of 

ouders. Bespeel je een instrument en vind je het leuk om deel te nemen aan het orkest, geef 

je dan op bij meester Ramon. We hopen dat we een mooi orkestje bij elkaar 

kunnen krijgen. Je krijgt dan niet alleen kinderen en ouders van school als 

publiek maar ook andere deelnemers van de wandeling uit Vledder. 

Naar verwachting zal de wandeling om uiterlijk 20.30 uur ten einde zijn. 

Omdat het dan voor sommige kinderen allang bedtijd is, mogen ze de 

volgende dag een uurtje later op school komen! 

(Mocht dit voor u problemen geven dan kunnen we in onderling overleg vast 

tot een oplossing komen.) We gaan er met elkaar iets moois van maken! 

 

Creatieve middagen bovenbouw 

Afgelopen vrijdagmiddag heeft de laatste creatieve middag van dit schooljaar plaatsgevonden. 

De kinderen hebben weer prachtige werkstukken gemaakt. Bijna alle kinderen vinden deze 

middagen fantastisch. Ze vinden het vooral leuk dat ze zelf kunnen kiezen bij welk onderdeel 

ze ingedeeld worden. Ook de leerkrachten zijn enthousiast. Er hangt een hele gezellige, 

ongedwongen sfeer op school tijdens deze middagen. We willen ook niets liever dan de 

creatieve middagen voortzetten in het nieuwe kalenderjaar. Daar hebben we alleen echt uw 

hulp bij nodig! We willen de kinderen graag de keuze geven uit 5 verschillende onderwerpen. 

Dit houdt in dat er steeds twee onderdelen bemand moeten worden door ouders en 

vrijwilligers. Tot nu toe is dat steeds weer gelukt, met dank aan de ouders, oma’s en 

vrijwilligers die geholpen hebben! Omdat het steeds weer een hele puzzel is om voldoende 

ouders te vinden die willen helpen, hebben we besloten om de creatieve middagen afwisselend 

op dinsdagen en op vrijdagen te houden. We hopen zo dat er meer ouders in de mogelijkheid 

zijn om ons te helpen! 

mailto:j.meijer@talentwesterveld
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We zijn op zoek naar ouders/vrijwilligers die 3 dinsdag-/vrijdagmiddagen achter elkaar kunnen 

helpen bij een (evt. Zelf ingebracht) onderdeel. Kunt u maar 1 of 2 keer achter elkaar dan 

kunnen we uw hulp ook goed gebruiken. Dan proberen we u te plaatsen als extra helpende 

hand bij een onderdeel. De creatieve middagen starten om 13.45 uur en zijn om 15.00 uur 

weer afgelopen. 

U kunt u bij de leerkracht van uw kind(eren) opgeven of via j.meijer@talentwesterveld.nl  

De data voor het nieuwe kalenderjaar zijn; 

 

Dinsdag  12, 19 en 26 januari 

Vrijdag  12, 19, en 26 februari 

Dinsdag  5, 12 en 19 april 

Vrijdag  27, 3 en 10 mei / juni 

 

 

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 
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