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Creamiddag gr 5 t/m 8
Oud papier
Start Kinderboekenweek
Schoolkorfbaltoernooi.
R.Molenkamp afw. Scholing.
M.Wesselink vervangt
: Directieoverleg. A.Westerveld
‟s ochtends afwezig.
: Autogordel.Groep 3/4 en 5/6.
: Promotie kinderboekenweek.
Alle groepen. Bieb Westerveld
: Boekenmarkt op school
: H.Eding ‟s middags zorgverlof.
M.van Diepen vervangt.
: Zakelijke ouderavond (19.00u)
met aansluitend ouderavond
ouderbetrokkenheid (19.30u)
: Afsluiting Kinderboekenweek.
t/m 21-10 : Herfstvakantie
: Excursie naar Rijksmuseum
Gr 5 t/m 8 (let op! We zijn pas
om ong. 17.00 u terug!)
: Voorstelling gr 1/2 Daan en
Moed

Ouderbetrokkenheid 3.0
Op veel scholen zijn ouders niet écht een
onderdeel van de school. Er vindt
onvoldoende interactie plaats. Wij vinden het
belangrijk dat u betrokken wordt in het
onderwijsproces van uw kind. Ouders en
leerkracht moeten samen op zoek gaan naar
nieuwe inzichten en oplossingen. Dit kan
alleen als u actief betrokken bent in dit
proces.
Ouderbetrokkenheid 3.0: een concept om
ouders en leraren anders te laten kijken naar
hun samenwerking en zo samen te zorgen
voor een goede schoolontwikkeling van het
kind.
Ouderbetrokkenheid 3.0 is het thema voor de
ouderavond op 13 oktober aanstaande. We
willen, samen met u, een belangrijke stap
zetten. Uw inbreng is dus belangrijk. Laat die
kans niet voorbijgaan!
U bent van harte uitgenodigd op donderdag
13 oktober.

07-11 : Studiemiddag. Alle leerlingen
Zijn ‟s middags vrij!

De zakelijke ouderavond staat gepland van
19.00 uur tot 19.30 uur.
30
Om 19. uur starten we met het thema “ouderbetrokkenheid 3.0”.
Sluiting is uiterlijk 21.30 uur
Deze avond vindt plaats op obs De Hoekstee te Vledder.
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Ouderbetrokkenheid (ingezonden stuk)
Yeahh, als MR-lid was ik de gelukkige om 15 september mee te gaan met José Meijer
naar het 5e Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid in Amersfoort. En ja, wat kun je
dan verwachten? Ouderbetrokkenheid wat is dat nu precies? En waarom is dat dan zo
belangrijk? Het congres werd heel goed
georganiseerd door CPS (onderwijsontwikkeling
en advies). Na een aantal boeiende sprekers en
een workshop werd het mij heel wat
duidelijker. Naast de rol van de leerkracht
m.b.t. ouderbetrokkenheid hebben wij, ouders,
ook een grote rol in de ouderbetrokkenheid.
Ouderbetrokkenheid moeten we in dit geval
niet verwarren met ouderparticipatie (hulp
tijdens schoolactiviteiten). Nee,
ouderbetrokkenheid is eigenlijk best simpel; zorg voor een goede relatie met de leerkracht, vraag aan je kind hoe de dag verlopen
is, stel m.b.t. school open vragen aan je kind, lees regelmatig samen een boekje met
je kind, maar ook val de leerkracht niet af in het bijzijn van je kind, ondersteun het
maken van huiswerk maar laat het correctiewerk aan de juf/meester over, lees de
nieuwsbrieven van school etc. etc. Dat klinkt natuurlijk allemaal erg leuk maar
waarom is dat dan zo belangrijk? Wel, de resultaten liegen er niet om. Als we de 3
belangrijkste succesfactoren van vooruitgang in het leren van een kind gaan
onderverdelen dan wordt 8% opgevuld door de groepsgrootte in de klas, 43% door de
kwaliteit van de leerkracht en 49% door thuis- en gezinsfactoren. Dat is nu juist de
plaats waar ouderbetrokkenheid een hele grote rol speelt. Naast de leerkracht maken
wij ouders het verschil!
Het thema Ouderbetrokkenheid een belangrijk thema zijn op obs De Hoekstee. Uw
inbreng telt!
Groet, Luset Dirne (MR-lid en mama van Reinout Dirne)

Leden: Monique, Ramon, Erna (voorzitter), Gina (vice
voorzitter), Doede (penningmeester), Dorine (secretaris), Trea,
Ingrid.
De ouderraad bestaat uit een groep betrokken ouders van leerlingen uit diverse
groepen. Hier willen we in het kort beschrijven wie we zijn, wat we doen en waar we
voor staan. De ouderraad heeft als taak om de diverse activiteiten op school te
ondersteunen zoals onder andere het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de schoolreisjes
en het zomerfeest. Middels de ouderlijke bijdrage en de opbrengsten van het ophalen
van het oud papier is het mogelijk om deze activiteiten te organiseren. Daarnaast
wordt geld besteed aan materialen zoals o.a. t-shirts voor sport of andere
evenementen. Wij vinden het belangrijk dat de ouderlijke bijdrage ten goede komt
voor de leerlingen.
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Jaarlijks is er een zakelijke ouderavond waarin het jaarverslag wordt gepresenteerd
en financiële verantwoording plaatsvindt. Noteert u hiervoor alvast 13 oktober in uw
agenda.
Josine Vreeburg en Dennis Wagenaar hebben zich aangemeld voor de ouderraad en
zullen na de zakelijke ouderavond officieel toetreden. Josine en Trea zullen het
penningmeesterschap op zich nemen daar Doede afscheid neemt. De zakelijke
ouderavond zal zijn laatste taak zijn binnen onze Ouderraad.
De eerste vergadering van het nieuwe schooljaar heeft alweer plaatsgevonden
*het corso wat op 10 en 11 september plaatsvond te Frederiksoord. Wij hebben
geholpen met het prikken van de bloemen op de mozaïekborden die op de tuinen
tentoongesteld werden. Een sociaal en gezellig gebeuren binnen de school,
en … we zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor
*de kinderboekenweek van 5 t/m 16 oktober. Elke klas krijgt van de Ouderraad een
boek die later toegevoegd zal worden aan de schoolbibliotheek.
Terugblik informatieavond
De jaarlijkse informatieavond was dit jaar in een nieuw jasje gestoken. De
leerkrachten verzorgden workshops over onderwerpen die op obs De Hoekstee actueel
zijn. De aanwezige ouders konden workshops volgen over Het Jonge Kind (groep 1 en
2), onze methode voor projectmatig onderwijs alles-in-1”, het aanvankelijk lezen, het
werken met de weektaak en coöperatief (samenwerkend) leren. Het was een zeer
interessante avond. Helaas was de opkomst van de ouders zeer gering. Jammer, want
de ouders die wij gesproken hebben, hebben deze avond als zeer zinvol ervaren. We
hopen bij de ouderavond over ouderbetrokkenheid een groter aantal ouders en/of
verzorgers te mogen verwelkomen!
Kinderboekenweek 2016
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar “Voor altijd Jong”. Op woensdag 5
oktober zullen bij op obs De Hoekstee het startsein geven voor de Kinderboekenweek.
We gaan terug in de tijd! Wij willen alle opa‟s en oma‟s uitnodigen om op deze
woensdagochtend met hun kleinkind(eren) naar
school te komen. Op het schoolplein zijn allerlei
Oudhollandse spelletjes uitgezet die de kinderen
samen met hun opa en/of oma kunnen doen. De
opa‟s en oma‟s zijn vast het hoela-hoepen, knikkeren
en touwtje springen nog niet verleerd!
Als het niet lukt om oma en/of opa mee te nemen dan
mogen de kinderen ook gewoon hun ouders en/of
verzorgers meenemen.
We gaan tussen 8.15 en 8.30 uur van start en om 9.00 gaan de kinderen weer hard
aan het werk in de klas.
De sluiting van de Kinderboekenweek vindt plaats op vrijdagochtend 14 oktober van
11.30 tot 12.00 uur. U komt toch ook?
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Rijksmuseum
De leerlingen van groep 7/8 zijn momenteel bezig met het thema “De gouden Eeuw”.
Ze leren over de handel, de wetenschap en de kunst in de 17e eeuw. Rembrandt van
Rijn, de VOC en de koloniën, alles komt aan bod! Groep 5/6 gaat na de herfstvakantie
ook aan de slag met dit onderwerp.
Wat is er nu leuker dan teruggaan naar deze tijd en zelf kunnen beleven hoe de
mensen toen leefden? Deze kans krijgen we! Op donderdag 27 oktober gaan we met
de Rijksmuseumbus naar Amsterdam. We zullen afgezet worden bij het Centraal
Station en dan over de grachten naar het Rijksmuseum lopen. Onderweg pauzeren we
op de Dam om onze lunch op te eten.
De excursie zal tot ongeveer 15.00 uur duren. Daarna pikt de bus ons weer op om ons
terug te brengen naar Vledder. Houdt u er rekening mee dat de kinderen
waarschijnlijk pas rond 17.00 uur thuis zullen zijn?
Wij zijn erg blij dat we de kinderen deze unieke ervaring aan mogen bieden.

Ouderhulplijsten
Ondertussen hebben we al heel wat ingevulde ouderhulplijsten mogen ontvangen.
Daar zijn wij erg blij mee! Met uw hulp kunnen we allerlei leuke activiteiten
organiseren. Wij willen u dan ook via deze weg hartelijk bedanken voor uw beloofde
inzet.
Helaas hebben we nog niet van alle ouders de ingevulde lijst terug gekregen. Mocht u
de lijst nog niet ingeleverd hebben, dan kunt u dat nog steeds doen. Als het voor u,
bijvoorbeeld vanwege uw werk, moeilijk is om data vast te leggen, dan kunt u dit bij
ons aangeven. Wij zullen u dan benaderen voor hulp als de nood hoog is. Graag
ontvangen wij van alle ouders het ingevulde formulier. Vele handen maken immers
licht werk!
Sparen voor je school
De Jumbo heeft momenteel een actie dat u kunt sparen voor speeltoestellen voor de
school. Bij elke €10, - aan boodschappen ontvangt u één „Sparen voor je School‟
schoolpunt met daarop een actiecode. Bij het activeren van de actiecode kunt u
kiezen voor welke school u spaart. Obs De Hoekstee heeft besloten niet mee te doen
aan deze actie. De schoolpleinwerkgroep is druk bezig met het ontwerpen van een
vernieuwd schoolplein. De speeltoestellen die de school kan verdienen met deze actie
passen, vooralsnog, niet in dit plan. We willen u vragen om te kiezen voor obs De
Kievitshoek, als u de code activeert. Zo spaart u niet voor onze school maar wel voor
het onderwijsteam. Alvast bedankt.
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Schoolfruit

Obs De Hoekstee is, net als vorig jaar, ingeloot om deel te
mogen nemen aan het EU-schoolfruitproject. EUSchoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te
eten in de klas. Deelnemende scholen ontvangen 20 weken
lang gratis schoolfruit voor alle leerlingen. De kinderen
krijgen per week 3 stuks groente of fruit. De
schoolfruitleveringen starten in de week van 7 november
2016 en lopen t/m de week van 10 april 2017. U wordt
binnenkort geïnformeerd over de dagen waarop de
kinderen fruit op school zullen krijgen.
Wij zijn blij dat we weer zijn ingeloot. Op onze weg naar
een gezonde school is dit een mooi begin!

Studiemiddag 7 november
Op maandagmiddag 7 november heeft het onderwijsteam een
studiemiddag over ouderbetrokkenheid. De kinderen zijn deze
middag vrij!
Kinderfysiotherapie op school
Door de meeste zorgverzekeraars wordt kinderfysiotherapeutische behandeling
vergoed op scholen. Zo zijn wij als praktijk inmiddels in Westerveld verbonden aan de
basisscholen in Dwingeloo, Vledder, Uffelte en Wapserveen. Met Fysioplus DieverDwingeloo (waar de kinderfysiotherapie onder valt) is er een overeenkomst.
Daarom informeer ik u graag over wat kinderfysiotherapie voor uw kind kan
betekenen.
Mocht uw kind in aanmerking komen en via school worden aangemeld, dan gaat dat
altijd op grond van uw toestemming. Door een kinderfysiotherapeut op school te
hebben, wordt de drempel verlaagd om gebruik te maken van deze ondersteuning. De
voordelen van kinderfysiotherapie op school:
 Er is sprake van efficiëntere begeleiding doordat er direct met leerkracht en IBer kan worden overlegd,


Behandeling kan plaatsvinden op de plek waar de hulpvraag is,



Er is goede aansluiting op de ontwikkeling op school



Er kan integraal gewerkt worden om doelstellingen te bereiken.
Kinderfysiotherapie richt zich op kinderen in de leeftijd van 0
tot 18 jaar. Er vindt onderzoek, begeleiding en behandeling
plaats van problemen die te maken hebben met de
motorische ontwikkeling. De grove motoriek (o.a. angst voor
bewegen, snel vallen/struikelen, ), de fijne motoriek (o.a.
moeite met knippen, kleuren, tekenen), de complexere
motoriek (o.a. veters strikken, zwemmen, bouwen met
constructiematerialen, schrijven, knutselen).
Daarnaast ziet de kinderfysiotherapeut kinderen met hoofdbuikpijnklachten, orthopedische klachten, verkeerde houding,
hyperventilatie, astma, reuma, overgewicht,
zindelijkheidsproblemen.
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Kinderfysiotherapie op school is direct toegankelijk, dit betekent dat u geen verwijzing
nodig heeft van uw huisarts of specialist. Wanneer u een verwijzing heeft of uw kind
wilt aanmelden voor kinderfysiotherapeutische behandeling, kunt u via de leerkracht
van uw dochter of zoon contact opnemen met Monique. Ook kunt u Monique
rechtstreeks benaderen via telefoonnummer: 0521-593484 of via mail;
moniquefysioplusdiever@gmail.com
Jeugdsportfonds
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. Eén van die regelingen is het jeugdsportfonds.
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. U kunt dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon. Kim
Dijkstra, beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van die tussenpersonen. U
kunt contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl

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
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 emailadres 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.
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U kunt aan- (af)melden tot 10.00 uur ‟s ochtends op e-mailadres:
tsodehoekstee@gmail.com
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