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BOEKENMARKT. 

 

Woensdag 4 oktober start de 

Kinderboekenweek en daarom houden we 

deze dag weer een leuke boekenmarkt vanaf 

11.30 uur. 

                                          

 
 

Je kunt je oude boeken verkopen, voor een 

klein prijsje (op een kleedje) of zelf allemaal 
leuke boeken kopen.  
De kinderen die boeken willen gaan verkopen, 

kunnen zich via onderstaand strookje opgeven 
of mailen naar: m.frijhoff@talentwesterveld.nl   

Bedenk van te voren prijzen voor je boeken. 
Om 11.00 uur mag je, je boeken uitstallen, 
groep 1 t/m 4 in ieder geval onder begeleiding 

van een volwassene. 
We starten de verkoop voor groep 1 t/m 4 om 11.30 uur. Ouders zijn ook van harte 

welkom om hun kind te begeleiden. Natuurlijk kunnen kinderen ook samen met de 
leerkrachten boeken uitzoeken. 
Rond 11.45 uur kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 ook aansluiten, onder leiding 

van de leerkrachten. 
Uit ervaring blijkt dat kinderen vaak vergeten geld mee te nemen 

om boeken te kunnen kopen. 
Daarom kunnen de kinderen van groep 1 t/m 4 vanaf maandag al 
een portemonnee of enveloppe met geld en naam erop meenemen 

en aan juf/meester geven.   
 

We hopen weer op een goede verkoop en veel leesplezier de 
komende tijd. 
                                                                                                    

 
 

En…vergeet dus niet je geld mee te nemen!    
 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

02-10 : Inschrijving startgesprekken 

 : Gr 7/8 Oermuseum (middag) 

03-10 : Groep 1/2 Margieshoeve.  

04-10 : Openeing Kinderboekenweek 

05-10 : Stakingsdag 

06-10 : Creamiddag gr 5 t/m 8 

09-10 ; Week van de Startgesprekken 

10-10 : Scholing Sharon Bruggink.  

    Vervangster, Evelien Bos. 

 : Scholing Ria Molenkamp. 

   Vervanger, Tim Cevat. 

11-10 : Korbaltoernooi. Uffelte. 

12-10 : Scholing Roanne Boerhof. 

    Vervanger, Ronald v.d. Zwan. 

    Scholing Hennie Eding. 

   Vervangster, Grietje Thalen. 

 : Gr 7/8 Democracity in Diever 

13-10 : Gr 7/8 Voorstelling Cliffhanger 

 : Afsluiting Kinderboekenweek 

16-10 : Scholing José Meijer 

18-10 : Fietscontrole! 

18 t/m 20-10 : Monique Frijhoff 

   Afwezig. Vervangster Evelien 

 Bos. Vrijdag Hennie Eding. 

23 t/m 27-10 : Herfstvakantie. 

    

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj00tC_6K7WAhXPh7QKHeafDUsQjRwIBw&url=http://kleutersdigitaal.nl/kinderboekenweek-2017-gruwelijk-eng/&psig=AFQjCNGBGzrwcQH-sWLrxwv1iRSGmJfuSA&ust=1505826903587940
http://kinderboeken.blog.nl/actueel/2017/09/01/videoclip-kinderboekenweek-gruwelijk-eng
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Ik geef me op voor de kleedjesverkoop op 4 oktober. 

Naam:                                                           Groep: 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Leden:  Monique, Hennie, Erna (voorzitter), Gina (vice voorzitter), Josine 

(penningmeester),  Dorine (secretaris), Trea, Dennis, Beate.  
 

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.  
 

De school en dus ook de OR zijn alweer opgestart. In de eerste vergadering zijn we 
lekker aan het brainstormen geweest over de activiteiten die de OR jaarlijks 
organiseert.  

 
Vanuit het team heeft Hennie Eding de plek ingenomen van Ramon Mones. Ingrid 

Veldhuizen gaat ons helaas verlaten i.v.m. de toenemende werkzaamheden voor haar 
eigen bedrijf. Ingrid, dankjewel voor je inzet en gezelligheid. We zullen je creatieve 
inbreng erg missen.  

Daarom zijn we dus op zoek naar een nieuw creatief lid om ons team te 
versterken. Dus als het je leuk lijkt, meld je dan aan bij een van onze leden 

of via ordehoekstee@talentwesterveld.nl. 
 

Op 30 oktober hebben we op school een openbare vergadering voor het vaststellen 
van het jaarverslag. De stukken hiervoor krijgt u via de mail toegezonden.    

 

 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvhLLjofDOAhWFfRoKHep5AGkQjRwIBw&url=http://www.ballonballonnen.nl/&psig=AFQjCNFRMGBi3S7VTbvCIuIxqY52fZpEyg&ust=1472891290893002
mailto:ordehoekstee@talentwesterveld.nl


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

 

Staking donderdag 5 oktober 

Op donderdag 5 oktober gaan leerkrachten uit het primair onderwijs in Nederland 

staken. De staking is een initiatief van het PO Front. Hierin zijn onder andere de 
onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad verenigd.  

Na inventarisatie onder de leerkrachten van Stichting Talent blijkt dat verreweg een 
meerderheid gaat deelnemen aan deze landelijk georganiseerde stakingsdag. Dat 
betekent dat onze scholen deze dag gesloten zijn.  

Waarom wordt er gestaakt?                
Leerkrachten in het primair onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst 

van het onderwijs aan uw kinderen. De afgelopen maanden hebben zowel de 
werknemers- als werkgeversorganisaties hier aandacht voor gevraagd bij de diverse 
politieke partijen. Op 27 juni is er een prikactie uitgevoerd (het eerste uur werd er 

geen lesgegeven). Dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid.  
De enorm hoge ervaren werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen 

jaren voor gezorgd dat veel leerkrachten gestopt zijn en dat het aantal instromers fors 
is gedaald (het aantal aanmeldingen bij de Pabo`s is de laatste jaren met meer dan 
de helft gedaald). Gevolg hiervan is dat we nu al te kampen hebben met een tekort 

aan leerkrachten en dat bij ziekte, zeker tijdens een griepepidemie, er mogelijk 
geen vervanging voorhanden is en dat er groepen naar huis gestuurd moeten worden.  

Opvang                
Wij vragen u om voor deze dag zelf opvang voor uw kinderen te regelen. U kunt ook 
contact opnemen met onze opvangorganisaties Doomijn en Kaka.   

Begrip                Uiteraard 
vragen we uw begrip voor deze staking. Iedereen gaat nl. de gevolgen van het 

lerarentekort voelen. We hopen met deze staking de politiek tot andere inzichten te 
brengen en dat men op een passende wijze structureel in ons onderwijs, onze 
kinderen – de wortels van de toekomst- wil investeren.  

Hopende u hiermede voldoende geïnformeerd te 
hebben, 

 
Hartelijke groet, 
J.H. Scholte Albers 

Voorzitter College van Bestuur 
 

 

OPROEP voor hulp bij realisatie zitkuil 

Wij zijn op zoek naar ouders, grootouders, buren, broers, zussen of anderen die willen 

helpen om onze zitkuil te realiseren en andere bijkomende werkzaamheden te 
verrichten. Indien u ervaring hebt met metselen is dat voor ons een belangrijk 
voordeel. We hopen de zitkuil in het laatste deel van het kalenderjaar te kunnen 

realiseren. Het schoolplein ziet er inmiddels prachtig uit en is nog ruimer dan we 
voordien al hadden. De werkgroep en het team zijn zeer tevreden met deze 

ontwikkeling. We hopen ook het laatste deel goed 
te kunnen afronden. Doet u mee? Geeft u zich 
a.u.b. op bij één van de werkgroep leden of via 

school. Alvast bedankt!!! 
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Democracity Diever 
De leerlingen van groep 7 en 8 maken op donderdag 12 oktober 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 om 9.15 uur op de fiets naar 
Diever. We verwachten om 12.45 uur weer 
terug te zijn op school. De kinderen 

kunnen dan op school hun lunch 
gebruiken. Wilt u ervoor zorgen dat uw 

kinderen) een lunchpakketje mee naar 
school nemen? De kinderen van deze 

groepen komen tussen de middag niet 
thuis om te eten. 
Wilt u deze groep begeleiden op de fiets en 

een kijkje bij ze nemen in de raadzaal? Op 
de ouderhulplijst kunt u dit aangeven.  
 

 
Startgesprekken 

In de week van 11 oktober zullen er ‘Startgesprekken’ plaatsvinden. 
Startgesprekken zijn gesprekken tussen ouder(s)/verzorger(s) en de leerkrachten. 
Deze gesprekken zij, naast het kennismaken met elkaar, bedoeld om met elkaar 

over de wederzijdse verwachtingen te praten. Wij hopen dat er op deze manier 
een goede samenwerking tot stand komt. 

Vanaf maandag 2 oktober kunt u zich inschrijven voor een startgesprek met de 
leerkracht(en) van uw kind(eren).  
 

 
Pluim(en) van de maand! 

Deze maand delen wij graag de pluim uit aan Peter Moeken. 
De vader van Tim heeft in de vakantie 

loodgieterswerkzaamheden uitgevoerd op school. Daar zijn 
wij erg blij mee! Naast de uitvoering heeft hij deze 
werkzaamheden ook gesponsord! Bedankt Peter. 

 
 

 

Techniek Tastbaar bij Stad en Esch in Meppel 
Op vrijdag 3 oktober wordt bij Stad en Esch voor de derde keer een groot event 

georganiseerd waarbij de technische ondernemers uit de regio laten zien wie ze zijn 
en wat ze doen. De leerlingen kunnen techniek zelf ervaren. De deelnemende 
bedrijven komen uit verschillende branches en geven hiermee een breed beeld van de 

mogelijkheden in de techniek, zoals: installatietechniek, landbouwwerktuigen, 
autotechniek, oppervlaktebehandeling, automatisering, metaalbewerking, waterschap, 

tweewielers, aandrijftechniek, gevelbouw, scheepsbouw., woningbouw en techniek in 
de zorg. De bedrijven komen dus letterlijk naar de leerlingen toe! Uiteraard zijn 
ouders ook van harte welkom. Zie ook de begeleidende brief (bijlage). 
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Samenstelling MR: Peter Moeken, Helga Boerakker (oudergeleding) José Meijer en Ria Molenkamp 
(namens het personeel). 
Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 
 

De leden van de MR zijn op woensdag 20 september in een gezamenlijke vergadering 

met de MR van obs De Kievitshoek bij elkaar gekomen. Met elkaar willen we de voor- 
en nadelen en mogelijkheden bekijken van één gezamenlijke MR voor beide scholen. 
We willen graag een samenwerking bewerkstelligen zonder af te doen aan de identiteit 

van de beide scholen. Hier gaan we de komende tijd mee aan de slag. 
 

Vanuit enkele ouders hebben wij vragen ontvangen over een continurooster. De MR 
neemt deze vragen serieus en heeft een commissie geformeerd die de mogelijkheden 
van een ander rooster gaat onderzoeken. Deze werkgroep zal o.a. onderzoeken of de 

wens voor een ander rooster (bijv. een continurooster) bij meerdere ouders leeft, wat 
de wensen van de leerkrachten zijn en wat de ervaringen van andere scholen binnen 

Stichting Talent Westerveld zijn betreffende een aangepast rooster. Uiteraard wordt u 
op de hoogte gehouden over de voortgang van het onderzoek. 

 
De MR heeft afscheid genomen van Luset Dirne. Zij heeft de MR verlaten omdat haar 
jongste zoon, Reinout, naar het voortgezet onderwijs is gegaan. Wij willen Luset 

hartelijk bedanken voor haar inzet en inbreng en voor de tijd die ze in de MR van onze 
school geïnvesteerd heeft. Luset heeft een mooie bos bloemen ontvangen van de MR. 

Ook Hennie Eding is dit schooljaar geen lid (namens het personeel) meer van de MR. 
Hennie heeft dit schooljaar plaatsgenomen in de OR. Ook Hennie willen wij hartelijk 
danken voor haar inzet voor de MR. 

 
De eerstvolgende vergadering van de MR vindt plaats op 1 november 2017.  

 
 
Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds 

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. Twee van deze regelingen zijn het jeugdsport- en 
jeugdcultuurfonds.    
 

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. Het jeugdcultuurfonds vergoed op jaarbasis maximaal €425,- U kunt 
dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon. Kim ten Klooster-Dijkstra, beweegcoach 
van de gemeente Westerveld is één van die tussenpersonen. U kunt contact met haar 

opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 
 

 
WERELDVOEDSELDAG 14 OKTOBER “SCHIJNWERPERS OP DAGELIJKS ETEN’  
Waar: In en om de kas van de tuinen van Frederiksoord Wanneer: Zaterdag 

14 oktober, 13.00 uur – 17.00 uur  
Ieder jaar staan we op Wereldvoedseldag stil bij de vraag hoe we ons voedsel op een 
eerlijke en duurzame manier kunnen verdelen. Een vraagstuk dat een belangrijk 

element is in het voedselonderwijs. Kennis is immers de basis van een duurzamer 
voedselsysteem en de oplossing van het voedselvraagstuk. Zie begeleidende brief 

(bijlage). 

mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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Kinderkleding en Speelgoedbeurs Havelte organiseert: 

TWEEDEHANDS WINTERKLEDING  én  

SPEELGOEDBEURS             

 

Datum:  vrijdag 6 Oktober 2017 (20.00 - 21.30 uur) 

         zaterdag 7 Oktober 2017 (9.00 - 10.00 uur) 

 

 

Locatie: ontmoetingscentrum ‘de Veldkei’ te Havelte. 

 

Wilt u zelf kleding - van maat 74 t/m maat 188 - of speelgoed 

inbrengen dan kunt u de daarvoor benodigde prijsenveloppe + 

instructie ophalen vanaf Dinsdag 5 September 2017 gedurende schooltijden bij de 

kleuteringang van OBS. de Bosrank in Havelte. Er is een maximale uitgave van 150 

prijsenveloppen. Alle kleding en speelgoed dient uiteraard geprijsd, schoon en compleet te 

worden aangeleverd.  

Het inbrengen is op donderdagavond 5 Oktober 2017 van 19.00 tot 20.30 uur, eveneens 

in “de Veldkei”. Kijk voor meer informatie op onze website of onze facebookpagina. 

 

Fb:Kledingbeurs Havelte www.kledingbeurshavelte.nl Twitter:@Kledinghavelte 

 

 

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 

 

http://www.kledingbeurshavelte.nl/
mailto:tsodehoekstee@gmail.com
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Nieuws van de bieb: Kinderboekenweek met het thema 

Griezelen       

De Bibliotheek op School en de Drentse bibliotheken zijn in het najaar gehuld in 
griezelige nevelen. 

Van 4 t/m 15 oktober is het Kinderboekenweek onder het motto 'Gruwelijk eng!'.  
 

Kom naar de bibliotheek voor een lekker spannend boek of laat je kind meedoen 

met een ‘griezelige’ activiteit.  
 

 Koken met pootjes: 
Bibliotheek Diever: van 14.00 tot 15.30 uur.  
Donderdagmiddag 5 oktober bibliotheek Vledder, van 15.30- 16.30 uur 

Bibliotheek Havelte vrijdagmiddag 6 oktober, 15.00 – 16.30  uur. 
 

 
 
 

 Codewoord 

Op de website van de bibliotheken Diever, Havelte, Vledder en Dwingeloo gaat 
tijdens  de  

Kinderboekenweek spel Codewoord open. 
 
 

 
 

 
 
Door antwoord te geven op verschillende vragen verzamelen de kinderen letters 

voor het codewoord. Aan het eind van het spel volgt een puzzelopdracht om tot het 
codewoord te komen. Onder de juiste antwoorden verloten we een mooie prijs! 

Codewoord is gericht op kinderen uit groep 5 t/m groep 8.  
 
 

 Een speciale Gruffalo quiz, kortom er is genoeg te doen.  
Een abonnement is tot 19 jaar gratis. Meer informatie over de activiteiten op 

www.bibliothekendrenthe.nl. 
 

http://www.bibliothekendrenthe.nl/
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In de Kinderboekenweek worden ook het Gouden Penseel voor het mooist 
geïllustreerde kinderboek en de Gouden Griffel voor het best geschreven 
kinderboek bekend gemaakt. Janneke Schotveld, auteur van de populaire 

kinderboekenreeks Superjuffie!, schrijft het Kinderboekenweekgeschenk 
Kattensoep. Het Prentenboek van de Kinderboekenweek is Knikkeruil  door 

schrijfster Maranke Rinck en illustrator Martijn van der Linden.  
 
Om alvast in de stemming te komen kun je met je kind het swingende liedje van 

‘Kinderen voor Kinderen’ oefenen Kinderen voor Kinderen  
 
 

     
 
 

Boekentip onderbouw:  

Harmen van Straaten - En toen kwamen de monsters  
Jesse weet het zeker: er zit een monster onder zijn bed. En in de autosloperij van 

zijn vader zijn er nog veel meer. Groot, klein en harig. Ze verstoppen zich in en 
onder de auto's, of in de kofferbak. Waarom?  
 

 
Boekentip bovenbouw:  

Tosca Menten - Gruwelijk grappige griezelverhalen  
Gruwelijk grappige griezelverhalen is een verrassende bundel vol gruwelijk 
grappige griezelverhalen, weetjes, versjes en geestigheden. Om vooral NIET te 

lezen voor het slapengaan! 
 

 Oktobermaand Kindermaand 
Zaterdagmorgen 14 oktober kom naar de muzikale poppen- en 
objectenvoorstelling Mauw! van theater Smoespot.  

 
Bestemd voor 2-5 jarigen 

Locatie: RSG Stad en Esch te Diever 
Tijdstip: zaterdag 14 oktober 10.30-11.00 uur 
Toegang gratis.  

Graag vooraf reserveren via email communicatie-zwd@rabobank.nl 
 

 
 

 

 

https://youtu.be/KXaz-_OxSs8
mailto:communicatie-zwd@rabobank.nl

