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Ouderavond “ouderbetrokkenheid” 

Donderdagavond 13 oktober is het thema 
Ouderbetrokkenheid 3.0 besproken. De 
opkomst was boven verwachting. Ouders van 

beide scholen van ons onderwijsteam waren 
goed vertegenwoordigd. De geplande 

gesprekken waren alleen daarom al heel 
zinvol. In kleine groepjes is er overlegd en 
gesproken over wensen en mogelijkheden om 

ouders bij het leerproces te betrekken. Dat 
heeft geresulteerd een lijst met conclusies en 

vaststellingen. Deze lijst wordt door beide 
scholen gebruikt om concreet vorm te geven 
aan de uitvoering. Zodra er acties worden 

ingezet brengen we u daarvan op de hoogte. 
Ook langs deze weg willen we alle aanwezigen 

bedanken voor hun constructieve inzet.  
Via de mail hebt u de presentatie ontvangen 
die door Arjette de Pree als inleiding is 

gehouden. U krijgt daardoor een goed inzicht 
in de achterliggende gedachte van 

ouderbetrrokkenheid 3.0.  
 
Bibliotheek op School 

We hebben aan het begin van dit schooljaar 
afscheid genomen van onze bieb-vrijwilligers 

Maartje van Breemen en Fronica 
Schoolmeester. Beiden hebben ze andere 
werkzaamheden die niet te combineren zijn 

met “bieb op school”. Wij willen hen via deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor 
hun inzet en succes wensen met hun nieuwe activiteiten. 

Gelukkig hebben we nog een mooie groep “Bieb op School-ouders” bij elkaar. 
Gwenda Aarts, onze allround biebouder vanaf de start, werkt alle nieuwe ouders in. 

Het team bestaat naast Gwenda uit Gitty Verhoef, Liane Winter, Irene Kraaijenbrink, 
Joyce de Jong en Hennie Bijker 
De Bieb op School is iedere vrijdagmorgen open en dan kunnen de kinderen onder 

begeleiding van deze ouders boeken lenen en ruilen. 
Fijn dat we zo’n topteam biebouders hebben!  
 

Oud papier 
Maandelijks wordt er door de ouders van onze leerlingen oud papier ingezameld. Met 

het geld dat hiermee verdiend wordt kunnen er leuke activiteiten georganiseerd 
worden voor de kinderen. Zonder deze inkomsten zouden veel activiteiten niet kunnen 
plaatsvinden of we zouden er een aparte bijdrage van de ouders voor moeten gaan 

vragen. Dit willen we heel graag voorkomen en daarom wordt uw hulp gevraagd! 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

31-10 : Daan=moed. Groep 1/2.  

  13.30 uur. De Hoekstee. 

04-11 : Excursie Drents museum  

  gr 7/8. 

03-11 : Ramon afwezig.  

    Susan Nederveen valt in. 

04-11 : Drents museum. Groep 7/8. 

    8.00 – 12.00 uur. 

04-11 : Crea-middag gr 5 t/m 8 

07-11 : Jouw Buzz. Groep 2, 3 en 8.  

    Ochtend 

07-11 : Studiemiddag 

  Ouderbetrokkenheid. Alle 

  Kinderen zijn ’s middags vrij! 

11-11 : ”Fiets Veilig”-activiteit gr 7/8 

11-11 : Crea-middag gr 5 t/m 8 

14-11 : week van de oudergesprekken 

  (sociaal-emotioneel) 

14-11 : Meeloopmiddag groep 8  

    Stad & Esch Diever. 

21-11 : Studieverlof Jose 

24-11 : Studieverlof Jose. 

01-12 : Surprise kijkavond (19.00 u) 

05-12 : Sinterklaas op De Hoekstee 

   Gr 1 t/m 4 ’s middags vrij 

   Gr 5 t/m 8 Pietencasino  

  (13.30 uur!)  

22-12 : Alle groepen ’s middags vrij. 

   ’s avonds Kerstmarkt 

23-12 : Kerstontbijt op school 

Alle kinderen zijn ’s middags  

Vrij! 

 

 

 

 

 



     OBS De Hoekstee    De Hoek 26    8381 BL Vledder    0521-381320    hoekstee@talentwesterveld.nl 

Via de mail (en op papier) heeft u deze week een inschrijfformulier ontvangen. Op dit 

formulier kunt u aangeven op welke data u bereid bent om ons te helpen.  
Wilt u 3 data aankruisen en het formulier daarna voor 5 november meegeven aan uw 
kind(eren) of mailen naar zijvel@planet.nl? Wij verwachten per gezin één ingevuld 

formulier terug te krijgen.  
 

     Sloffen 
Begin van dit schooljaar  zijn we in de groepen 5 t/m 8 gestart 
met een pilot “sloffen”.  Zodra de kinderen (en de 

juffen/meester) op school komen worden de schoenen 
verwisseld voor sloffen/slippers. 

Vlak voor de herfstvakantie hebben we deze pilot geëvalueerd. 
Uit de evaluatie bleek dat zowel de kinderen als de leerkrachten 

het dragen van sloffen zeer positief ervaren. De kinderen geven 
aan dat het dragen van sloffen huiselijker aanvoelt en dat je er 
‘lekkerder’ mee kunt zitten. De leerkrachten vinden vooral de 

schonere klassen erg positief. De hoeveelheid zand in de klas is 
enorm afgenomen. Wij hebben, n.a.v. de pilot, besloten dat het project voortgang 

krijgt en dat in het vervolg alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 (en hun juffen en 
meester) op school sloffen dragen. Vooralsnog geldt dit niet voor de kinderen van de 
groepen 1 t/m 4. Bij hen gaat er zoveel tijd zitten in het aan- en uittrekken van de 

schoenen dat dit ten koste gaat van de effectieve leertijd.   
 

Luizencontrole 
Maandagochtend 31 oktober (onder voorbehoud) zullen alle 
kinderen weer gecontroleerd worden op hoofdluis. Wilt u 

ervoor zorgen dat uw kind(eren) deze ochtend geen gel, 
haarlak of ingewikkelde creaties in hun haar dragen? Fijn dat 

er ook dit jaar weer ouders zijn die de controles willen 
uitvoeren. Bedankt hiervoor. 
 

 

 
 

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

voorzitter), Doede (penningmeester), Dorine (secretaris), Trea, 
Ingrid.  

 

De Stichting Vrijwilligers Helpen Vrijwilligers organiseert van april t/m oktober elke 
tweede zaterdag van de maand kofferbakverkopen in Vledder. Vlak voor de laatste 

kofferbakmarkt kreeg de ouderraad een uitnodiging om een check op 8 oktober in 
ontvangst te nemen. We waren blij verrast. Helemaal toen we de envelop openmaakte 
met daarin een check ter waarde van € 300,00. Dankjewel Stichting Vrijwilligers 

Helpen Vrijwillgers!! 
 

’t Steegien fietsvriendelijk 
Wanneer de kinderen naar en van school fietsen, willen we graag ’t Steegien autovrij 
houden. Deze weg willen we op die momenten reserveren voor fietsers. Dat voorkomt 

riskante situaties. We vragen u daarom met nadruk om niet met de auto via ’t 
Steegien van of naar school te rijden wanneer de leerlingen daar gebruik van maken. 

We rekenen op uw medewerking. Alvast bedankt! 
 
Reconstructie Vledderweg met ingang van maandag 31 oktober 

Waarschijnlijk bent u al op de hoogte van de aanstaande werkzaamheden die 
maandag starten. Door de werkzaamheden op de Vledderweg zal het verkeer ook 

mailto:zijvel@planet.nl
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door het dorp worden omgeleid. Dat zorgt voor meer drukte in de woonwijken, met 

name de hoofdwegen. Houdt u daar rekening mee?  
 
Studiemiddag 

Op dinsdag 7 november is er een studiemiddag voor de leerkrachten uit ons 
onderwijsteam. Deze middag zal in het teken staan van ouderbetrokkenheid. Het 

thema is het voeren van oudergesprekken. Hoe kunnen we ouders op een goede 
manier bij de school en het onderwijs betrekken? Het voeren van gesprekken is 
daarvan een belangrijk onderdeel. We nemen de feedback die we van u gekregen 

hebben op 13 oktober graag met ons mee  
 

Drents museum 
Op vrijdag 4 november bezoekt groep 7/8 een tentoonstelling in het Drents Museum. 

In het museum ervaren de leerlingen het leven in Drenthe rond het begin van onze 
jaartelling. De aandacht is vooral gericht op de tentoonstelling ‘mysteries in het Veen’. 
De bus vertrekt om 8.00 uur en om 12.00 uur verwachten we weer terug te zijn in 

Vledder. 
Tussendoor is er een pauze waarin de kinderen hun meegebrachte eten en drinken 

kunnen nuttigen. 
 
Fiets-veilig-project 

Slingeren op de weg, afslaan en geen richting aangeven, met z’n drieën naast elkaar 
fietsen… 

Veel voorkomend gedrag van kinderen in het verkeer. 'Fiets veilig!' maakt leerlingen 
uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs bewust van hun eigen (fiets)gedrag in het 
verkeer. De les bestaat uit twee delen; een theoretische verkeersles en een 'ritje' in 

een rijsimulator.  
De groep wordt in tweeën gedeeld en terwijl de ene helft de theorieles volgt, nemen 

de andere kinderen om de beurt plaats in de rijsimulator. Halverwege wordt er 
gewisseld. 
De kinderen ervaren wat hun fietsgedrag betekent voor andere weggebruikers. Wij 

hopen dat dergelijke praktische verkeerslessen bijdragen aan het veilige rijgedrag van 
onze leerlingen.  

 
Sint en Kerst 
Het lijkt nog heel ver weg maar voor je het weet staan Sinterklaas en Santa Claus 

alweer voor de deur. Wij zijn alvast begonnen met de voorbereidingen van deze 
feesten. 

 
Sinterklaas vieren wij op maandag 5 december. De groepen 1 t/m 4 gaan op bezoek 
bij de Sint, in de groepen 5 t/m 8 worden er surprises voor elkaar gemaakt. In de 

week voorafgaand hieraan krijgt uw kind zijn/haar eigen lootje mee naar huis om in te 
vullen. 

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn maandagmiddag 5 december vrij. 
In de andere groepen wordt ’s middags het Pietencasino gespeeld. Gelukkig hebben 
twee ouders zich al aangemeld om een spelletje te begeleiden. Er worden deze 

middag allerlei spelletjes gespeeld waar pepernoten mee verdiend kunnen worden. De 
bank houdt bij hoeveel pepernoten er gestort worden en hoeveel er wordt 

opgenomen. Voor de kinderen met de grootste pepernotenvoorraad is er een prijsje. 
Mocht u het ook leuk vinden om te helpen, dan horen wij dat graag! U kunt zich 

opgeven bij José of door een berichtje te sturen naar j.meijer@talentwesterveld.nl. 
Deze middag start om 13.30 uur en zal om 15.15 uur eindigen. 
 

Het kerstfeest wordt gevierd op donderdagavondavond 22 december. Omdat alle 
kinderen, samen met hun ouders, ’s avonds op school verwacht worden, zijn ze ’s 

middags vrij. Over de invulling van deze avond wordt u nog geïnformeerd. 

mailto:j.meijer@talentwesterveld.nl
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Vrijdag 23 december ontbijten we met alle groepen bij elkaar in de sfeervolle 

middenruimte. Om 12.00 uur gaat de bel en gaat de kerstvakantie van start! 
 
Vakantierooster 2016 / 2017 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Pluim van de maand! De bibliotheekouders! 
Ieder vrijdagochtend worden er boeken geruild in onze 
schoolbibliotheek. Omdat we samenwerken met “Bieb op 

school” moet dat zorgvuldig gebeuren. Gelukkig hebben we 
daarbij goede ondersteuning van Gwenda, Liane, Irene, 

Gitty, Joyce en Hennie. Deze ‘bibliotheekouders’ geven we 
een dikke pluim. Door hun inzet verloopt het omruilen 
vrijwel probleemloos. Super. Hartelijk dank daarvoor. 

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 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 

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 

mailto:tsodehoekstee@gmail.com

