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Kerstmarkt Vledder 
Op zoek naar een wintercadeautje? 

9 December vindt de kerstmarkt in Vledder plaats. 

De kerstmarktcommissie 

heeft ons als school 

benaderd om mee te 

doen. De Hoekstee werkt 

hieraan mee en gaat per 

klas mooie cadeautjes 

voor op de markt te 

maken. Tijdens de 

creatieve middagen wordt er de komende weken gewerkt aan deze 

WINTER-cadeautjes.  Deze cadeautjes worden op de markt verkocht.  

We hopen dat u 9 december naar de kerstmarkt kunt komen om de mooie spulletjes van de 

kinderen te komen bewonderen. Het geld dat hiermee verdiend wordt, komt ten goede aan 

OBS de Hoekstee.  
 

Nationaal schoolontbijt 
Op dinsdag 7 november kunt u uw zoon of dochter voor één keer zonder ontbijt naar school 

sturen. In de ontbijtweek schuift de hele school namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt en 

voor een leuke les over de beste start van de dag. Zo leren de kinderen op een feestelijke 

manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtend het beste kunt eten. 

Wat er bij het Nationaal Schoolontbijt op tafel komt is elk jaar een schoolvoorbeeld van een 

gezond ontbijt. Het ontbijtpakket voldoet aan de nieuwste richtlijnen van het 

Voedingscentrum. Dat is de garantie voor een gezonde start van de dag. 

In de ontbijtweek leert uw kind wat gezond ontbijten is.  Beginnen met een ontbijt geeft je vijf 

voordelen. 

 Ontbijten geeft je energie 

Het lichaam heft een ontbijt nodig om met energie te kunnen leren, werken, sporten en 

te spelen. Zeker omdat het lijf het ‘s nachts zonder eten heft moeten doen. 

 Ontbijten levert voedingsstoffen 

Een ontbijtje levert de vezels, vitamines en mineralen waar je lijf om vraagt. Als je daar 

de dag niet mee begint, haal je die achterstand maar moeilijk in. 

 Ontbijten helpt de stoelgang 

Het ontbijt is de eerste maaltijd na een lange nacht slapen, waarin je natuurlijk niets 

eet of drinkt. Dan is het nodig je darmen aan de gang te krijgen. Jouw ontbijt zet ’s 

ochtends meteen je darmen aan het werk en dat helpt een goede stoelgang. 

 Ontbijten houdt je op gezond gewicht 

Als je de dag niet begint met een ontbijt, krijg je al snel de verleiding om naar 

tussendoortjes zoals snoep en snacks te grijpen. Wie een gezond gewicht wil houden, 

doet er dus slim aan om de dag met een ontbijt te beginnen. 

 Ontbijten is lekker en gezellig 

Dat ontbijten gezond is, is nu wel duidelijk. Maar we zouden het belangrijkste bijna 

vergeten: ontbijten is superlekker en heel gezellig! 

 

 
 

 
 
 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

01-11 : Medezeggenschapsraad- 

            vergadering (Kievitshoek). 

07-11 : Nationaal Schoolontbijt 

07-11 : Oud papier. 

14-11 : Voorlichting voortgezet 

            onderwijs. De Hoekstee. 
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KIES : 
 

Na de herfstvakantie starten wij met een KIES groep (kinderen in 

echtscheidingssituaties) voor het jonge kind (4 t/m 6 jaar). In de 

flyer vindt u hierover meer informatie, heeft u vragen over de 

groep of twijfelt u of uw kind mee kan doen, dan kunt u contact 

opnemen met de schoolmaatschappelijk werker of de leerkracht 

van uw kind.  Om u een klein beeld te geven hier onder een foto 

van de handpoppen waarmee we werken in de groep met jonge 

kinderen.  

 

 
 

SOVA/WEERBAARHEIDSTRAINING : 
 
Wij starten in de week na de herfstvakantie, op donderdagmiddag na school, met een 

sova/weerbaarheidstraining. Meer informatie staat in de bijgevoegde folder. Wilt u dat uw kind 

meedoet, meld hem/ haar dan aan. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek. 

Twijfelt u of heeft u nog vragen, bel gerust (gegevens staan in de flyer).  

 

Schoolmaatschappelijk werk 

 

Fietscontrole VVN afdeling Westerveld 
Op woensdag 1 november aanstaande vindt de hercontrole plaats. Dan kunnen leerlingen hun  

(gerepareerde) fiets opnieuw laten keuren om alsnog een OKE sticker te verdienen. Uiteraard 

alles in het kader van de verkeersveiligheid. Ook kinderen die op woensdag 18 oktober hun 

fiets niet hebben meegenomen mogen dan alsnog hun fiets laten controleren.  

 
Kleutergym 

De meeste kleuters doen niets liever dan hollen, springen, klauteren, 

gooien of vangen.  

Sportvereniging Vledder biedt daarom kleutergym, zodat kleuters zich in 

een veilige omgeving goed leren bewegen en zelfvertrouwen krijgen in hun 

eigen kunnen. Zie ook de bijlage (flyer kleutergym). 

 

 

 

Sinterklaas 
Het lijkt nog heel ver weg maar voor je het weet staat Sinterklaas alweer voor de deur. Wij 

zijn alvast begonnen met de voorbereidingen van dit feest.  

Sinterklaas vieren wij op dinsdag 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. Hiervoor krijgt uw kind t.z.t. 

zijn/haar eigen lootje mee naar huis om in te vullen.  

De kinderen zijn dinsdagmiddag 5 december vrij.  
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Even voorstellen:  
 

Beste ouders, 

 

Ik ben Ingrid Bruijne; sinds 1989 ben ik werkzaam in het 

(speciaal) onderwijs. Daarnaast ben ik Master SEN 

Autismespecialist. 

 

Mijn bedrijf Passend staat voor training, advies en 

begeleiding voor kinderen met autisme (ASS), ouders, 

school- en zorgteams.  

 

Autisme (ASS) en dan? 

Heeft uw kind een diagnose autisme (of een vermoeden van)? En nu? 

Zoveel vragen en zoveel informatie komt er op u af. 

Wat is autisme eigenlijk? En hou uit zich dat bij uw kind? 

 

Steeds weer tegen een muur van onbegrip aanlopen door het gedrag van uw kind? 

Vragen en opmerkingen van familie, buren, school, vrijetijdsbesteding, waarom uw kind zó 

reageert? 

 

Wat kan Passend voor u doen? 

Passend werkt op maat. Dat wil zeggen speciaal voor uw kind  

in deze situatie. 

Samen met u bespreken we de vragen die er liggen  

en maken we een plan. 

Dit traject kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. 

Praktische handvaten om direct uit te voeren. 

Ook Video Interactie Begeleiding kan ingezet worden 

om in beeld te brengen wat goed gaat. 

 

Graag denk ik hierover met u mee. 

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en 

          gratis.  

          Voor verdere informatie: 

          www.autismepassend.nl 

          mail@autismepassend.nl  

          Tel. 06 1546 5418     

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.autismepassend.nl/
mailto:mail@autismepassend.nl
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Schaken 
Geachte ouders/verzorgers,  
Over schaken wordt vaak gedacht als een duffe denksport alleen 

voor slimme kinderen. Maar schaken kan op veel verschillende 

manieren worden gespeeld en aangeleerd, op alle niveaus (wilt u 

weten hoe, kijk dan in de aangehechte flyer). Vanuit de 

wetenschap is al bekend dat jeugdschaak samengaat met hogere 

schoolprestaties en hogere intelligentie. Maar geldt dit voor alle 

niveaus? En ook voor uw kinderen? 

Wij vragen u om mee te doen met een grootschalig wetenschappelijk onderzoek van de 

Rijksuniversiteit Groningen over dit onderwerp. Het is online vragenlijst die u in 20 tot 30 

minuten invult over uw kind of kinderen. Ook als uw kind niet schaakt willen we graag dat u 

toch meedoet! 

U kunt op onderstaande link klikken om naar het onderzoek te gaan.  

  

http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eVYYsVtpyBxmApT 

 

De vragenlijst kan ook op mobiele apparaten worden ingevuld. 

In de bijlage staat een flyer met meer informatie. 

Wij hopen dat u meedoet, bij vragen of opmerkingen kunt u antwoorden op dit e-mail adres: 

schaakonderzoek@rug.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 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 tevoren 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

