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Kinderboekenweek 2015 
De 61ste editie van de Kinderboekenweek 
vindt plaats van woensdag 7 t/m zondag 18 

oktober 2015. 

Het thema is : raar maar waar! 
Het gaat over Natuur, wetenschap en 
techniek. 

Kinderen gaan graag op onderzoek uit en 
willen zelf ervaren hoe de wereld in elkaar 

steekt.  
Wij starten op woensdag 7 oktober met een 
feestelijke opening om 8.45 uur.  

Op woensdag 14 oktober vindt de jaarlijks 
terugkerende boekenmarkt plaats. De 

kinderen kunnen vanaf in de hal boeken 
kopen en verkopen. Er is voor iedereen altijd 
wel een mooi boek te vinden. Misschien kunt 

u uw zoon en/of dochter wat geld meegeven om een boek 
te kopen. Of u komt natuurlijk gewoon langs om samen 

met uw kind een leuk boek uit te zoeken! Leest u hiervoor 
ook de uitnodigingsbrief in de bijlage. 
Op vrijdag 16 oktober zit het er alweer op. Om 11.30 uur 

sluiten we met z‟n allen de Kinderboekenweek af. Iedere 
groep zich in de hal presenteren met een dans, een lied of 

een gedicht. U bent van harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn? 

 
Zakelijke ouderavond 
Op dinsdagavond 13 oktober organiseert de Ouderraad in samenwerking met het 

team van De Hoekstee de jaarlijkse zakelijke ouderavond. Van 20.00 uur tot 20.30 
uur komt het zakelijke deel aan de orde. Om 20.30 uur opent André Westerveld de 

ouderavond over het onderwijsteam. Hij zal een toelichting geven op het strategisch 
beleidsplan van de stichting Talent Westerveld. Daarna zal Arjette de Pree, onze 
externe onderwijsadviseur, u meer vertellen over de opzet van het onderwijsteam. 

Ook zal het team zich deze avond op een ludieke wijze aan u presenteren. Ook u komt 
aan zet! Het belooft een boeiende en inspirerende avond te worden. Wij hopen op een 

grote belangstelling van de ouders. De officiële uitnodiging ontvangt u binnenkort. 
 
‘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: 

 

05-10:  Oud papier  

06-10: Overleg OR en MR 

07-10: Opening Kinderboekenweek  

09-10:  Creatieve-middag 13.45 uur 

13-10: Zakelijke ouderavond 20.00- 

  21.30 uur 

14-10:  Boekenmarkt op school  

15-10: Maandsluiting groep 8 11.30 uur 

16-10: Afsluiting Kinderboekenweek om  

  11.30 uur 

16-10: Creatieve-middag 13.45 uur 

19-10: Start herfstvakantie 

26-10: Weer naar school   

30-10: Creatieve middag 
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Creatieve middag 
De eerste serie creatieve-middagen hebben we op vrijdag 25 september afgerond. De 
kinderen waren erg enthousiast en staan alweer te popelen om aan een nieuwe reeks 

te beginnen. Gelukkig hoeven ze dan niet zo lang te wachten want op vrijdag 9 
oktober gaan we alweer van start met de tweede reeks. We hebben al een aantal 

ouders en vrijwilligers bereid gevonden om ons te helpen maar we zijn nog altijd op 
zoek naar een paar extra helpende handen. Vooral de eerste keer, 9 oktober, wanneer 
alle activiteiten opgestart worden, kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. We zoeken 

nog mensen die ons willen helpen bij armbandjes knopen (meester Ramon), papier 
maché (juf Sharon) en bij papiersnijkunst (juf Jose) 

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

  
 

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

mrdehoekstee@talentwesterveld.nl  

Afgelopen dinsdag 22 september is de MR bijeen geweest. Aan de orde kwam de 
slechte staat van het fietsenhok en de vernielingen die de laatste tijd plaatsvinden aan 
het fietsenhok. Het hok wordt verwijderd en zal waarschijnlijk vervangen worden door 

een open ruimte met een dak. Er zal een ontwerp worden gemaakt.  
De MR heeft de Gemeente Westerveld benaderd met een aanvraag voor een gesprek 

met betrekking tot een veilige oversteek bij het kruispunt Dorpsstraat – Pastorieweg. 
We denken dat Dorpsbelang Vledder hierin ook een rol kan spelen, zeker met het oog 
op de aanstaande reorganisatie van de Dorpsstraat. We hebben onze waardering 

uitgesproken naar de trouwe groep verkeersbrigadiers, die jarenlang klaar-over zijn 
geweest.  

- Verder schrijft de MR een brief naar Stichting Talent, waarin wij onze ernstige 
zorgen uitspreken omtrent de hygiëne in school, door het te krappe budget voor 
schoolschoonmaak.  

- We zijn op de hoogte gebracht van de plannen over een nieuw rapport en hebben 
hierover ideeën uitgewisseld.  

EU-schoolfruit 
Obs De Hoekstee is uit 1.900 scholen ingeloot om deel te mogen nemen aan het EU-
Schoolfruitproject! 

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas. Onze 
school ontvangt 21 weken lang drie stuks groente/fruit 

per leerling per week. Daarnaast zullen er in de groepen 
een aantal schoolfruitlessen gegeven worden.. 

De fruitleveringen starten in de week van 2 november en 
lopen tot de week van 22 april 2016. Wij weten op dit 
moment nog niet op welke dag het fruit wekelijks 

aangeleverd wordt. U hoort nog van ons op welke dagen 
de kinderen fruit/groente op school gaan krijgen. Het is 

op die dagen niet meer nodig om een eigen pauzehap mee te nemen. 
De Hoekstee neemt graag deel aan dit project omdat wetenschappelijk is aangetoond 
dat kinderen die gezond eten lekkerder in hun vel zitten, minder snel griep krijgen, 

zich fitter voelen en niet te vergeten; makkelijker leren!  
 

Kinderpostzegels 
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Zijn ze al bij u geweest? Op woensdag 23 september 

zijn de kinderen van groep 8 om 12.00 uur op pad 
gegaan om kinderpostzegels te verkopen. Dit jaar 
kunnen scholen voor het eerst zelf bepalen waar de 

opbrengst van hun geld naartoe gaat.  
Op woensdag 1 oktober moesten de enveloppen weer op 

school zijn ingeleverd. Vanaf woensdag 4 november 
kunnen de kinderen de bestellingen bij „hun klanten‟ langs gaan brengen. 
 

Buitencentrum Wilhelminaoord 
Op vrijdag 17 september zijn de groepen 5 t/m 8 naar het buitencentrum in 

Wilhelminaoord geweest. De studenten van de Haagsche PABO hadden allerlei leuke 
activiteiten voorbereid. De kinderen leerden hoe archeologische opgravingen in het 

werk gaan, konden zelf pannenkoeken bakken, leerden vuur te maken met 
vuurstenen en konden luisteren naar een prachtig Prehistorisch verhaal. We hebben 
genoten van deze ochtend. Natuurlijk hopen we dat we volgend jaar weer uitgenodigd 

worden door de PABO! 
 

Pluim van de maand 
Deze maand gaat de pluim uit naar de ouders die zich 
hebben ingezet (en zich nog gaan inzetten) voor de 

creatieve middag. Ieder vrijdagmiddag genieten de 
leerlingen van de gevarieerde opzet. Die is alleen mogelijk 

met ondersteuning van enthousiaste begeleiders. 
Hartelijk dank daarvoor. 
 

 
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.  

 

 


