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                    ….. AF! 
 

En we zijn weer van start gegaan met 
schooljaar 2017-2018. We zijn letterlijk met 
elkaar het schooljaar ingerold! Een reuzeleuke 

binnenkomer voor alle kinderen.  
Wij zijn er helemaal klaar voor. Wij hebben een aantal actiepunten voor dit schooljaar 

op het programma staan. Natuurlijk gaan wij verder met het ontwikkelen van het 
onderwijsteam. Hoe maken we onze gezamenlijke visie zichtbaar en hoe kunnen we 
onze samenwerking vergroten? Daarnaast gaan wij ons extra verdiepen in de 

woordenschat van kinderen. Hoe kunnen wij de woordenschat van onze leerlingen 
verder vergroten zodat ze hier baat bij hebbben bij bijvoorbeeld het begrijpend lezen. 

Verder komt de Kanjertraining volop aan bod. Een interessant programma! 
 
 

 
Ouderhulplijst 

Bij een aantal activiteiten kunnen we uw hulp goed 
gebruiken. Net als vorig schooljaar hebben we een 

programma 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 

hebben het jaar opgesplitst in twee delen. U krijgt 
komend schooljaar dus twee keer de vraag om de 

ouderhulplijst in te vullen. De eerste periode loopt tot 
de kerstvakantie, de tweede periode loopt van januari 
tot de zomervakantie. Wij vragen u per periode (minimaal) twee activiteiten aan te 

kruisen waarbij u ons kunt ondersteunen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen 
we de kinderen leuke activiteiten blijven aanbieden. 

U ontvangt deze ouderhulplijst volgende week op papier. Graag zien we van ieder 
gezin de ingevulde lijst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 15 september, 
terug op school. 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

04-09 : Start schooljaar 2017-2018 

13-09 : Boekje “Oktobermaand 

    Kindermaand”. 

14-09 : Kanjeravond. Informatieve 

  ouderavond sociaal-emotionele  

  vorming. 

15-09 : Bezoek aan Buitencentrum. 

    Groep 5 t/m 8 (ochtend). 

  O.l.v. Pabo Den Haag. 

15-09 : Ouderhulplijst. 

19-09 : Screening groep 7. GGD. 

27-09 : Schoolarts mw. M. de Graaf. 

27-09 : M. Frijhoff afwezig. 

28-09 : M. Frijhoff afwezig. 

02-10 : Inschrijving startgesprekken. 

05-10 : Lerarenstaking P.O.  

12-10 : Democracity. Groep 7/8.  
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Corso Frederiksoord 
Op 9 en 10 september is het weer tijd voor het Floraliacorso in Frederiksoord. Het 
thema is dit jaar: sagen en mythen. De leerlingen van groep 7/8 zullen op vrijdag 8 

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 aangeven bij juf Roanne. De schilderijen zullen in 
het weekend tentoongesteld worden op het Corsoterrein.   

 
 

Buitencentrum Wilhelminaoord 
Op vrijdagochtend 15 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 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. 
 

 
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. 
 

 
 

Ouderavond Kanjertraining 
Op donderdagavond 14 september organiseert obs De Hoekstee een ouderavond 
die in het teken staat van de Kanjertraining. 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de 
sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. De Kanjertraining streeft de 

volgende doelen na: 
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 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 

 Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 

 Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere 
conflicten. 

 Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 

 Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
 Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  

De Kanjertraining kan helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken 

naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.  
Obs De Hoekstee is een Kanjerschool. Het hele team is gecertificeerd om de lessen te 

mogen geven. Om een veilige school te zijn, hanteren wij de regels van de 
Kanjertraining door de hele school. Deze Kanjerregels gelden voor eenieder die in de 
school is: Kinderen, leerkrachten en ouders. Wij vinden het daarom ook zeer 

belangrijk dat u op de hoogte bent van wat de 
Kanjertraining inhoudt en wat de Kanjerregels zijn. 

De samenwerking tussen ouders en school is van 
groot belang bij de Kanjertraining. Wij verwachten 
dan ook de aanwezigheid van alle ouders op 

deze avond.  
De ouderavond start om 19.30 uur en om 21.00 uur 

zal het officiële gedeelte eindigen. Wij nodigen u 
hierna van harte uit om met elkaar te proosten op 
het nieuwe schooljaar. U komt toch ook? 

 
 

Informatieboekje 
Voorgaande jaren organiseerden wij aan het begin van het schooljaar een 
informatieavond voor de ouders. De ouders kregen van de juf en/of meester van hun 

kind(eren) informatie over het reilen en zeilen in de desbetreffende groep(en). 
Aangezien de opkomst op deze avonden erg teleurstellend was, hebben wij besloten 

hier een andere vorm aan te geven. Voor iedere (combinatie-) groep wordt een 
informatieboekje gemaakt, dat u zo snel mogelijk toegestuurd krijgt. In dit 
informatieboekje staat dezelfde informatie die u voorheen mondeling kreeg tijdens de 

informatieavond. Wij hopen u op deze manier alle belangrijke informatie te doen 
toekomen. 

Wij willen u graag nog attenderen op de inloopochtenden. U bent iedere ochtend van 
8.15 tot 8.30 uur van harte welkom om een kijkje in de klassen te nemen en kennis 
te maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

 
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).  

 
Lerarenstaking: basisscholen dicht op 5 oktober 
Leraren op basisscholen gaan op donderdag 5 oktober de hele dag staken. De 

onderwijsvakbonden AOB en CNV roepen alle juffen en meesters op zich aan te sluiten 
bij de staking, die onder aanvoering van PO in actie op poten is gezet. Inzet van de 

staking is een hoger salaris en een lagere werkdruk voor basisschoolleraren. Wij 
melden dit zodat u op tijd maatregelen kunt treffen voor de opvang van uw 
kinder(en). 
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  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.   
Tip: Handig om uit te printen!  

 

Creatievelingen gezocht!!!  
Wij gaan eind september alweer van start met de creatieve middagen voor de 
groepen 5 t/m 8. Deze zullen, net als vorig jaar, plaatsvinden op de vrijdagmiddag. 

Omdat er op vrijdagmiddag slechts twee leerkrachten werkzaam zijn, is de hulp van 
ouders en andere vrijwilligers hierbij zeer gewenst!  

Lijkt het u leuk om met een groepje van ongeveer 10 kinderen op een creatieve 

manier aan de slag te gaan? Meld u dan aan! U kunt zelf bepalen wat u met het 
groepje kinderen wilt gaan doen. U kunt hierbij denken aan borduren, figuurzagen, 
techniek, tekenen, sport enz. enz. Er is veel mogelijk. Wilt u wel meehelpen maar 

heeft u weinig creatieve ideeën? Geen probleem. Samen met u bedenken wij een 
leuke activiteit! 

Wij zouden het heel fijn vinden als u zich wilt opgeven voor een serie van twee 

opvolgende creatieve middagen. Kunt u zelf niet meehelpen, maar kent u wel iemand 
anders die zou willen helpen? Aarzel niet en laat het ons weten! Wij hopen dat we 

voldoende hulp krijgen om er weer geslaagde middagen van te maken. U kunt zich 
aanmelden via de ouderhulplijst of u kunt een e-mail sturen naar juf José 
(j.meijer@talentwesterveld.nl )   

 

Vakantierooster 2017/ 2018 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

De sporten zijn begonnen ! 
Nu de scholen weer begonnen zijn na de vakantie,  kun je weer op veel plaatsen 
sporten. Heb je al eens aan badminton gedacht?  Een gezellige leuke sport in de zaal  

onder deskundige leiding. Je kunt meedoen als je 7 jaar of ouder bent. Je kunt het 2x 
gratis uitproberen.  Doe je mee? 

Dinsdag 6-7u  De Spronk in Vledder .  Info Philip Boot   381940 

 
 

 

Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2017 

Kerstvakantie 25 dec. 2017 t/m 05 jan. 
2018 

Voorjaars- 
vakantie 

26 februari t/m 2 maart 
2018 

Paasvakantie 30 maart en 2 april 2018 

Koningsdag 27 april 2018 

Meivakantie 30 april t/m 4 mei 2018 

Hemelvaart 10 mei en 11 mei 2018 

Pinksteren 21 mei 2018 

Zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus 2018 

mailto:j.meijer@talentwesterveld.nl
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Pluim(en) van de maand! 
 
 

 

 

 

 

De Pluim van deze maand gaat natuurlijk naar de leden van de werkgroep 

“Speelplein”. Deze vrijwilligers hebben vlak voor de vakantie en zelfs ook nog in de 

vakantie veel werk verzet! De heuvel heeft een mooie plek gekregen, het fietsenhok is 

gerenoveerd, het struikgewas is gesnoeid, de speeltoestellen hebben een nieuw plekje 

gekregen en er is gestart met de aanleg van de zitkuil. Geweldig wat deze werkgroep 

in een korte tijd tot stand heeft gebracht. Onze complimenten! 

Bij de opening van het nieuwe schooljaar is meteen het speelplein van de kleuters 

officieel geopend door de leden van vereniging “De Oliebol”. Het mooie bord dat De 

Oliebol heeft aangeboden zal een prominente plek krijgen. De kleuters kunnen nu 

weer naar hartenlust spelen op hun nieuwe speelplein. 

De kinderen van de bovenbouw staan te popelen om hun nieuwe speelterrein in 

gebruik te nemen, maar zij moeten nog even geduld hebben. Binnenkort zal er 

kunstgras gelegd worden onder de speeltoestellen en zal het gras stevig genoeg zijn 

om op gespeeld te kunnen worden.  

 

Kinderkleding en Speelgoedbeurs Havelte organiseert: 

TWEEDEHANDS WINTERKLEDING  EN  
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 

http://www.kledingbeurshavelte.nl/
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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

