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Nieuwsbrief, uitgave van OBS “De Hoekstee”, schooljaargang 16, nr. 4. 30-10-2015.  

 

Zakelijke ouderavond (terugblik) 
Op dinsdagavond 13 oktober organiseerde de 
Ouderraad in samenwerking met het team 

van De Hoekstee de jaarlijkse zakelijke 
ouderavond. André Westerveld heeft het één 

en ander verteld over het strategisch 
beleidsplan: Welke richting wil de stichting 
Talent Westerveld op en waar staat obs De 

Hoekstee in dit verhaal. 
Daarna heeft Arjette de Pree, onze externe 

onderwijsadviseur, verteld over de opzet van 
het onderwijsteam. Zij vertelde hoe het 
onderwijsteam tot stand is gekomen, wat het 

doel ervan is en welke weg wij met elkaar 
gaan bewandelen. 

Het team heeft zich deze avond 
gepresenteerd. Aan de hand van een filmpje met een wandeling door de school werd 
bekeken met welke activiteiten obs De Hoekstee zich in de groepen bezighoudt en op 

welke wijze dit gebeurt. Misschien was ook u kind wel een ster in deze film! 
Aan het eind van de avond werden de aanwezigen aan het werk gezet. Zij mochten, 

na overleg in kleine groepjes, aangeven welke punten zij sterk en welke punten zij 
voor verbetering vatbaar vonden voor De Hoekstee. Ook gaven zij aan op welke 

gebieden De Hoekstee misschien kon leren van De Kievitshoek.  
Het was een zeer interessante en gezellige avond. De opkomst was niet waarop wij 
gehoopt hadden maar wij zijn erg blij dat de ouders die er waren zich geïnteresseerd 

toonden en zich zo open hebben willen opstellen. Bedankt ouders! 
 

Rapporten 
Een werkgroep binnen de school buigt zich momenteel over het rapport van de 
kinderen. We willen het huidige rapport graag  uitbreiden, updaten en wat pimpen. 

Het nieuwe rapport zal vanaf nu twee keer per jaar meegegeven worden; in februari 
en in juli. Het rapport van november komt dus te vervallen. 

U wordt nog wel drie keer per jaar uitgenodigd voor het „rapportgesprek‟. Ook in 
november wordt u (en uw kind) dus uitgenodigd voor een gesprek met de 
leerkracht(en). De nadruk zal in dit gesprek komen te liggen op het welbevinden van 

uw kind(eren) en op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Als u tussendoor nieuwsgierig bent naar de behaalde cijfers en CITO-scores dan kunt 

u dit altijd inzien bij de leerkracht van uw kind(eren). 
 
„Help een kind de winter door‟ 

Op maandag 2 november start de actie “Help een kind de winter door” van de 
Stichting Kleding- en Speelgoedbank Westerveld. 

Op alle basisscholen binnen de gemeente Westerveld worden wasmanden geplaatst 
waarin u nieuw ondergoed, sokken, en pyjama‟s voor kinderen kunt doneren. 
Op vrijdag 27 november worden de manden weer opgehaald. Wij hopen dat we de 

stichting een flinke volle mand met nieuwe kleding kunnen schenken. 
Doet u ook mee en helpt u een ander kind de winter door? 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

02-11: Start EU-Schoolfruitprogramma 

02-11: Help een kind de winter door! 

02-11: Theatervoorstelling gr 3 t/m 6 

04-11: Studiedag OT. Kinderen vrij! 

05-11; Gevangenismuseum. Groep 5/6. 

05-11:  Overleg MR  

09-11: Overleg OICT. Roanne Rozeboom 

   afwezig 

10-11: Fietscontrole herkansing 

10-11: Oud papier 

10-11: Informatieavond VO 

13-11:  Creatieve-middag 13.45 uur 

20-11: Screening GGD gr 7 

20-11: Creatieve-middag 13.45 uur 

27-11: Creatieve-middag 13.45 uur 
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Creatieve middag 
De tweede serie creatieve middagen is alweer afgerond. De kinderen hebben zich 
verdiept in wol vilten, papiersnijkunst, herfstkunstwerken, armbandjes knopen en 

papier maché. Wat zijn er weer een mooie kunstwerken gemaakt! 
Op vrijdag 13 november gaan we alweer van start met de derde reeks. We hebben 

voor deze ronde gelukkig al een paar ouders en oma‟s bereid gevonden om ons een 
handje te helpen. Graag willen we de kinderen laten kiezen uit 5 verschillende 
activiteiten. Hiervoor kunnen we goed nog wat extra hulp gebruiken. Lijkt het u leuk 

om 1,2 of 3 vrijdagmiddagen te komen helpen? Geeft u dan op bij juf José 
(j.meijer@talentwesterveld.nl) . Wij zijn erg blij met uw hulp! 

Wij willen bij deze alle ouders (en oma!) die bij de afgelopen creatieve-middagen 
hebben geholpen hartelijk bedanken voor hun hulp. Het was een groot succes! 

 
  
 

 

Samenstelling MR: Peter Moeken en Luset Dirne( oudergeleding) en Hennie Eding, 
José Meijer en Ria Molenkamp namens het personeel. 

Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 

We zijn als MR nog niet weer in vergadering bijeen geweest. 
Op de zakelijke ouderavond hebben we afscheid genomen van Lex Vendrig , die als 
secretaris veel werk heeft verzet voor de MR. We zijn nog steeds niet compleet als 

MR. 
Vanuit Stichting Talent kregen wij bericht dat ze de hygiëne in de toiletten nader gaan 

bekijken met het schoonmaakbedrijf. 
Binnenkort gaat onze MR en die van de Kievitshoek in gesprek met Jan Scholte Albers, 
directeur van Stichting Talent. Dit zal het eerste verkennende gesprek zijn op weg 

naar samenwerking. 
 

Studiedag woensdag 4 november 
Op woensdag 4 november zijn alle kinderen vrij. Op die dag gaan we (leerkrachten 
van beide scholen) aan het werk met ons onderwijsteam. Beide teams gaan zich aan 

elkaar presenteren. Dat doen we op de betreffende scholen. Deze presentatie is de 
eerste stap in een professionele uitwisseling. Deze studiedag staat in het teken van 

een oriëntatie. Wat zijn overeenkomsten? Wat zijn verschillen?  Een hele belangrjke 
stap in een groeiende samenwerking. In de volgende nieuwsbrief meer over deze 
studiedag! 

EU-schoolfruit 

Dit  schooljaar doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. 
Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van 

voldoende groenten en fruit. Door schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook 
gezellig! 

De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week 
(voorlopig op woensdag, donderdag en vrijdag) gedurende 
21 weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de 

pauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De school 
start hiermee in week 45 (2-6 november 2015) en het 

project loopt t/m week 17 (18-22 april 2016).  

mailto:j.meijer@talentwesterveld.nl
mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in 

de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de 
klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een 
gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt. 

We wachten nog op het bericht van de leverancier op welke dag hij het schoolfruit 
komt bezorgen. Zodra wij dit bericht hebben ontvangen laten we u weten op welke 
dagen de kinderen op school fruit krijgen. Op deze dagen hoeven de kinderen geen 

pauzehap mee naar school te nemen. U hoort van ons! 

Theater groep 3 t/m 6 maandag 2 november. De Wenteltoren. 
Met grote poppen en een nog grotere flat speelt 

Theatergoep Knars De Wenteltoren (5+). In deze 
toren wonen mensen met verschillende culturele 
achtergronden. De voorstelling gaat niet alleen 

over samenwerken, maar ook over 
nieuwsgierigheid van mensen naar anderen en 

samenleven. Speellokaal De Hoekstee.  
 
 

Oud Papieractie 2015-2016 
Al heel wat ouders hebben het antwoordstrookje voor de oud 

papieractie ingeleverd.  
U ook?  

Wilt u, als u dat nog niet gedaan heeft, het strookje alsnog 
z.s.m.inleveren?  
Met de opbrengst van het oud papier kunnen we met elkaar de 

ouderbijdrage laag houden. U helpt toch ook mee? 
 

Fietskeuring VVN 
Afgelopen maandag heeft de jaarlijkse fietskeuring van VVN plaatsgevonden. Gelukkig 
waren de meeste fietsen prima in orde. Deze kinderen hebben een oké sticker 

gekregen. Complimenten voor groep 7. Zij hadden het hoogste percentage 
goedgekeurde fietsen! 

Een aantal kinderen had geen fiets bij (9) zich of hun fiets is niet helemaal 
goedgekeurd (30). Zij krijgen een herkansing op maandag 10 november om de 
laatste fietsen laten te keuren en te laten herkeuren. Wilt u er zorg voor dragen dat 

de afgekeurde fietsen hersteld worden en dat uw kind deze dag wel zijn of haar fiets 
bij zich heeft als dat afgelopen maandag niet het geval was. Alvast bedankt voor uw 

medewerking. 
 
“School van de week” 

Al jaren heeft zwembad “de Waterwyck” de traditie om op woensdagmiddag scholen 
uit te nodigen voor “school van de week”. Op woensdagmiddag 4 november is onze 

school aan de beurt. De kinderen hebben de voordeelbonnen al mee naar huis 
gekregen.  
Op de website van www.dewaterwyck.nl is per maand te zien welke school wordt 

uitgenodigd. 
 

Logopedie op school.  
Sinds een aantal schooljaar is het mogelijk om 
logopedische hulp op school te krijgen. Met 

logopediepraktijk “Verbalis” uit Meppel/Vledder is er 
een overeenkomst. Rianne Kooiker heeft iedere 

vrijdag zitting in De Hoekstee. Zij zit dan in het 
kantoor van meester André of de personeelskamer.  

http://www.dewaterwyck.nl/
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Logopediepraktijk Verbalis is gespecialiseerd in onderzoek, begeleiding en 

behandeling van problemen met communiceren, spraak, taalontwikkeling, stemgeven, 
lezen, afwijkend mondgedrag, kauwen, slikken, ademen en horen.  

 

Rianne Kooiker 
Rianne is begin 2014 afgestudeerd aan de Hanzehogeschool 

Groningen. Sinds haar afstuderen is Rianne als logopedist werkzaam 
voor logopediepraktijk Verbalis. Ze werkt voor Verbalis op 
verschillende locaties in zowel Meppel als Vledder.  

Afgelopen jaar heeft Rianne twee cursussen gevolgd, te noemen 
Oro-myofunctionele Therapie en Metaphon.  Ze heeft zich hiermee 

verdiept in afwijkend mondgedrag en articulatiestoornissen.  
Daarnaast heeft Rianne samen met haar collega‟s in juni 2015 de 

Vrijwillige Kwaliteitstoets behaald! 
 
Wanneer u een verwijzing heeft of uw kind wilt aanmelden voor logopedische 

behandeling kunt u direct contact zoeken met Rianne via het telefoonnummer 
0611778622. Mocht uw kind in aanmerking komen en via school worden aangemeld, 

dan gaat dat altijd op grond van uw toestemming. Geen toestemming, geen 
behandeling. Door een logopedist binnen de school te hebben, wordt de drempel 
verlaagd om gebruik te maken van deze ondersteuning. 

 
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 

 

mailto:tsodehoekstee@gmail.com
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Help een kind de winter door 

 

Inzamelingsactie  

van nieuw kinderondergoed, sokken en 

pyjama’s door de: 

Stichting Kleding- en  

Speelgoedbank Westerveld 

www.kledingbankwesterveld.nl 

 

Omdat elk kind recht heeft 

op fatsoenlijk ondergoed !!! 

Namens alle kinderen : 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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Streetdance lessen voor alle leeftijden 

Is je kind gek op dansen en kan het niet stil blijven zitten als er swingende muziek klinkt? Kom dan 

eens samen kijken bij onze streetdance lessen in sporthal de Spronk. Iedereen mag vrijblijvend 

twee keer meedoen. 

 

Bij streetdance leer je bewust en ritmisch te bewegen op muziek. In de lessen komen verschillende 

dansstijlen aan bod en af en toe is er een optreden. De lessen zijn op dinsdagmiddag en worden door 

Milou Bovenkamp gegeven. De drie groepen zijn op leeftijd ingedeeld, maar dit is slechts een 

indicatie. Het gaat erom dat je danst in een groep waar je thuis hoort en je prettig voelt. 

Op dit moment is er in alle drie de groepen nog ruimte voor nieuwe enthousiaste dansers, ook voor 

jongens.  

Lestijden 

Dinsdag 17:00 – 17:40 uur - Leeftijd 6 t/m 10 jaar 

Dinsdag 17:40 – 18:30 uur - Leeftijd 11 t/m 13 jaar 

Dinsdag 18:20 – 19:00 uur - Leeftijd 14 jaar en ouder 

Voor meer informatie, zie onze website: www.svvledder.nl of neem contact op met Monique: 0521-

381058.  

 

 


