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

  
 
 
Nieuwsbrief, uitgave van OBS “De Hoekstee”, schooljaargang 17, nr. 1. 31-08-2016.  
 

 

 
 
 

….. AF! 
 

En we zijn weer van start gegaan met 

schooljaar 2016-2017. We zijn letterlijk met 
elkaar het schooljaar ingesprongen! Een 

reuzeleuke binnenkomer voor alle kinderen. 
Zelfs een paar kinderen voor wie het hun 
allereerste schooldag was, waagden de 

sprong! 
Wij zijn er klaar voor. Wij hebben een aantal 

actiepunten voor dit schooljaar op het 
programma staan. Natuurlijk gaan wij verder 

met het ontwikkelen van het onderwijsteam. Wat is onze gezamenlijke visie en hoe 

kunnen we onze samenwerking vergroten? Daarnaast gaan wij ons verdiepen in het 
analyseren van het werk en de toetsen van de kinderen. Wat vertelt een toets ons en 

wat gaan we verder met deze toetsgegevens doen? Verder komt bijscholing voor 
coöperatieve werkvormen (van en met elkaar leren) aan bod. Een vol maar zeker ook 
interessant programma! 

 
Zoals u aan de kalender kunt zien staan er deze maand voor de kinderen ook heel wat 

activiteiten op het programma. Het wordt een gezellige drukke maand.  
 

Ouderhulplijst 
Bij een aantal activiteiten kunnen we uw hulp goed 
gebruiken. Voorheen ontving u regelmatig een 

hulpvraag van ons via deze nieuwsbrief of via de e-
mail. We gaan het anders doen. We hebben een 

jaarprogramma gemaakt van alle activiteiten die tot nu 
toe bij ons bekend zijn. Zo kunt u precies zien, 
wanneer en waarbij wij uw hulp goed kunnen 

gebruiken. Wij vragen u minimaal twee activiteiten aan 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

29-08 : Start schooljaar 2016-2017 

 

06-09 : Spreekuur GGD vanaf 10.00 u 

08-09 : “Nieuwjaarsborrel” voor  

   Ouders/verzorgers en team 

13-09 : Studiemiddag; kinderen  

   ‟s middags vrij 

15-09  : Extra mini-sportdag gr 3 t/m 8 

   ‟s middags 

16-09 : Bezoek aan het Buitencentrum  

   in Wilhelminaoord gr 5 t/m 8 

19-09 : Democracity Diever gr 7/8 

22-09 : GGD-screening gr 7 

22-09 : Natuurpad 9.00-11.00u gr 7/8 

23-09 : Spreekuur schoolarts 

23-09 : Creamiddag gr 5 t/m 8 

26-09 : GGD-screening gr 7 

26-09 : Start week van de pauzehap 

   gr 5 t/m 8 

26-09 : Informatieavond in de vorm 

   workshops 

27-09 : Gezelschapsspelen in gr 1 en 2 

27-09 : Directieoverleg André      

   Westerveld 

28-09 : Studiemiddag onderwijsteam 

30-09 : Creamiddag gr 5 t/m 8  
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te kruisen waarbij u ons wilt ondersteunen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, 

kunnen we de kinderen leuke activiteiten blijven aanbieden. 
U ontvangt deze ouderhulplijst op papier. Graag zien we de ingevulde lijst zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 9 september, terug op school. 

 
     Sloffen 

We zijn in de groepen 5 t/m 8 gestart met een pilot “sloffen”. 
De kinderen van deze groepen worden verzocht allemaal een 
paar sloffen (of andere  binnenschoenen) mee te nemen. Zodra 

de kinderen op school komen worden de schoenen verwisseld 
voor sloffen. Niet alleen de klas blijft zo veel schoner, een 

Zweeds onderzoek heeft aangetoond dat kinderen betere 
prestaties kunnen leveren omdat het dragen van sloffen een 

huiselijker  effect heeft. In december gaan we kijken of het 
dragen van sloffen inderdaad het gewenste effect heeft. 
 

Nieuwjaarsborrel 
Omdat we niet alleen de kinderen maar ook de ouders en verzorgers 

een prettig nieuw schooljaar toe willen wensen, nodigen wij u graag 
uit voor onze “nieuwjaarsborrel”. Na een openingswoord van André 
Westerveld zullen we met elkaar proosten op het nieuwe schooljaar. 

We starten deze informele avond om 19.30 uur en om 21.00 uur 
sluiten we af. U komt toch ook?   

 
Corso Frederiksoord 
Op 12 en 13 september is het weer tijd voor het Floraliacorso in Frederiksoord. Het 

thema is dit jaar: Water. De leerlingen van groep 7/8 zullen op vrijdag 9 september 6 
prachtige bloemenschilderijen prikken. De ontwerpen worden gemaakt door Dennis 

Wagenaer en de bloemen worden besteld door Erna Andreae .Wij willen jullie hier 
hartelijk voor bedanken!  Misschien vindt u het leuk om de kinderen te begeleiden 
met prikken. Dit kunt u op de ouderhulplijst aangeven. De schilderijen zullen in het 

weekend tentoongesteld worden op het Corsoterrein.  
 

Luizencontrole 
Maandagochtend 12 september 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. 
 

Studiemiddag 

Op dinsdag 13 september vindt alweer onze eerste studiemiddag plaats. Deze middag 
van het onderwijsteam zal in het teken staan van ouderbetrokkenheid. Hoe kunnen 

we ouders nog meer bij de school en het onderwijs betrekken? Hoe zouden wij de 
samenwerking met de ouders en verzorgers graag zien? Hierbij is uw inbreng 
natuurlijk ook van groot belang. Op donderdag 13 oktober wordt u uitgenodigd om 

mee te denken over dit onderwerp. Zet deze datum alvast in uw agenda! 
 

Extra (mini) sportdag 
Op donderdag 15 september organiseert Max Klijn, de zoon van juf Monique, een 

sportmiddag voor de groepen 3 t/m 8. Max studeert Sport en Bewegen op het 
Drenthe College in Assen. Het organiseren van een sportdag maakt onderdeel uit van 
zijn studie. 

De kinderen mogen deze middag in sport(ieve) kleding op school komen. 
Vindt u het leuk om mee te helpen met deze sportdag? Meldt u dan aan via de 

ouderhulplijst of neem even contact op met juf Monique. 



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

 

Buitencentrum Wilhelminaoord 
Op vrijdagochtend 16 september brengen de kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 een bezoek aan het Buitencentrum in 

Wilhelminaoord. Deze ochtend wordt georganiseerd door de 
studenten van de Haagse PABO en zal geheel in het teken staan 

van de Prehistorie. Het programma speelt zich buiten af. Wilt u 
ervoor zorgen dat uw kind(eren) „oude‟ kleding en stevige 
schoenen aantrekt? Wij fietsen om 8.30 uur naar Wilhelminaoord 

en verwachten om 12.00 uur weer terug te zijn op school.  
 

Democracity Diever 
De leerlingen van groep 7 en 8 maken op maandag 19 september kennis met de 

gemeentepolitiek. De kinderen mogen plaatsnemen in de raadzaal in het 
gemeentehuis van Diever. Met behulp van een interactief kinderraadspel kunnen zij 
ervaren hoe een gemeenteraad werkt. 

We gaan op de fiets naar Diever. Wilt u deze groep begeleiden op de fiets en een 
kijkje bij ze nemen in de raadzaal? Op de ouderhulplijst kunt u dit aangeven. 

Over de exacte tijden wordt groep 7/8 nog geïnformeerd. 
  
Week van de Pauzehap 

Als gezonde start van het schooljaar doen wij 
mee aan De week van de Pauzehap. Leerlingen 

van groep 5 t/m 8 doen uitdagende opdrachten 
en leren ervaren hoe leuk het is om lekker 
gezonde pauzehappen te eten. In dagelijks 10 

minuten leren de kinderen veel gezonde 
pauzehappen kennen en proeven ze allerlei 

lekkere tussendoortjes die bij het programma 
horen. Het lesprogramma wordt verzorgd door Ik 
eet het beter! Later in het schooljaar nemen we 

nog deel aan andere onderdelen van dit 
programma. 

 
 
 

Informatieavond 
Op maandagavond 26 september organiseren wij een informatieavond voor alle 

ouders en verzorgers. Deze avond zal er iets anders uit komen te zien dan dat u van 
ons gewend bent. U kunt een keuze maken uit de verschillende aangeboden 
workshops. Iedere workshop duurt ongeveer 45 minuten en wordt twee maal per 

avond aangeboden. Binnenkort ontvangt u van ons het programma en kunt u 
intekenen op de workshops die u wilt volgen. Wij hopen u deze avond te mogen 

ontmoeten! 
 

   Kalender 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook onze 
jaarkalender. Op deze kalender staan alle activiteiten die we tot 

nu toe hebben kunnen inplannen. In iedere nieuwsbrief kunt u 
lezen of er nog aanpassingen zijn. 

U kunt de kalender binnenkort ook vinden op onze website. Hier 
zal hij iedere vrijdag (buiten de vakanties) worden bijgewerkt.  
Tip: Handig om uit te printen!  
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Creatievelingen gezocht!!!  
Vindt u de school ook altijd zo leuk gedecoreerd? Leuke raamschilderingen en binnen 
mooie lijsten helemaal in stijl van de thema‟s? Dat is het werk van de decogroep.   

Nu zijn we naarstig op zoek naar een aantal nieuwe leden! Vindt u het leuk om 

creatief bezig te zijn en een steentje bij te dragen aan de sfeer op school? Meldt u dan 
nu aan bij juf Hennie of geef dit aan op de ouderhulplijst!  

Gemiddeld wisselen we de decoraties ongeveer elke 8-12 weken (in december iets 
vaker). Je kunt op school aan de slag, maar als dat niet uitkomt, kan u ook thuis 

versieringen maken. Alle spullen hiervoor zijn op school aanwezig. Alles verloopt 
flexibel en in goed overleg met elkaar.   

We zouden het heel leuk vinden om u te verwelkomen als nieuw decogroep-lid!  

 

Vakantierooster 2016 / 2017 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Masterstudie Leidingnemen 
In dit schooljaar start de masterstudie Leidingnemen bij de Hanzehogeschool te 
Groningen. Voor deze studie heb ik (André Westerveld) me ingeschreven. De studie 

start op vrijdag 9 september.  
Dat heeft natuurlijk invloed op mijn aanwezigheid. Tijdens het volgen van een module 

is de vrijdag mijn studiedag. Af en toe zal ik ook een donderdag afwezig zijn i.v.m. 
deze studie.  

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 

Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2016 

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 
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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

