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Groep 5/6 op excursie naar Het 
Gevangenismuseum. 

Op 15 november is groep 5/6 naar Het Gevangenismuseum in Veenhuizen geweest. Gelukkig 

is ook iedereen weer mee terug gekomen! 

 

Na een voorspoedige busreis werden we hartelijk ontvangen door onze geweldige gids John. 

Hij nam ons mee naar het cellencomplex, dat in 2009 gesloten werd. Het maakte veel indruk. 

Dikke deuren, kleine hokjes en een stalen WC. Het verhaal, waarom een gevangene  zijn  

‘boodschap’ niet kon doorspoelen , snapten ze prima! 

Vervolgens maakten we een speurtocht door het museum. Simone, moeder van Milou en mee 

als extra begeleider, kreeg een zware werk jas aan. In de jas waren allerlei zakjes en vakjes 

waar attributen in verborgen waren. Deze 

attributen waren aanwijzingen voor de 

speurtocht. Zo kwamen we via de sleutelbos 

bij het cachot, leidde een handboei ons naar 

cellen, leerden we door een duimschroef van 

alles over lijfstraffen, zagen we dat 

gevangenen vroeger altijd met de ogen 

bedekt moesten lopen en waren we met zijn 

allen opeens de rechter die straffen moest 

uitdelen. 

De tijd vloog om! Zelfs de kinderen die hier 

al een s met hun ouders waren geweest 

hadden veel nieuwe dingen gezien en 

gehoord. Dit museum is terecht het tweede 

museum van Nederland, dat leuk is voor 

kinderen! 

 

Sinterklaas 

Nog even en het is zover. Voor alle zekerheid herhalen we de afspraken nog 

een keer. 

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. Op maandagmiddag 4 december kunt u tijdens de speciale 

“surprise-kijkmiddag” van 16.00 uur tot 17.00 uur alle surprises komen 

bekijken. Wij stellen u belangstelling hiervoor erg op prijs. 

De kinderen zijn dinsdagmiddag 5 december vrij.  

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

 

04-12 : Surprise kijkmiddag.  

    16.00 – 17.00 uur. 

05-12 : Sinterklaasfeest, ochtend. 

   ’s Middags alle leerlingen vrij. 

21-12 : Kerstviering op school.  

     Informatie volgt.  

22-12 : Kerstvakantie 12.00 uur. 

08-01 : Start school in het nieuwe jaar 
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Samenstelling MR: Peter Moeken, Helga Boerakker ( oudergeleding) ,José Meijer en Ria 

Molenkamp (namens het personeel). 

Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 

 

Op 1 november hebben we opnieuw een overleg gehad met de MR van De Kievitshoek. Omdat 

beide scholen te maken hebben met veel dezelfde agendapunten is dit een prettige vorm van 

overleg en voor onze gezamenlijke directeur ook handig! We gaan kijken hoe we deze 

samenwerking verder kunnen uitbouwen.  

We hebben afgesproken dat José Meijer het voorzitterschap op zich gaat nemen en dat Ria zal 

helpen met de agenda en de stukjes voor de Nieuwsbrief. 

De commissie die onderzoek doet naar andere schooltijden heeft verslag uitgebracht. Er is 

informatie verzameld over voor- en nadelen van diverse schooltijden en gekeken welke 

vormen zouden kunnen passen bij de Hoekstee. In een volgende stap zullen ook de ouders 

betrokken worden, om zo de behoefte te kunnen peilen naar eventuele aanpassing van de 

schooltijden. Het onderzoek richt zich alleen op de ouders van De Hoekstee. We gaan 

zorgvuldig te werk. 

Een ander onderwerp was de ‘Plusklas ‘.  Stichting Talent gaat voor kinderen die meer 

uitdaging in het onderwijs nodig hebben een zogenaamde Plusklas oprichten. Dit is bedoeld 

voor leerlingen vanaf groep 5. Zij zullen met leerlingen van andere scholen van Talent les 

krijgen en José Meijer zal deze groep gaan begeleiden in de school van Wapse. Deze kinderen 

kunnen dan onderling met elkaar overleggen over het werk. Het gaat om 1 woensdagmorgen 

per 14 dagen. We gaan op 15 januari opnieuw vergaderen. 

 

 

Kerst op school 
De voorbereidingen voor de kerstactiviteiten zijn in volle gang! U krijgt van 

ons bericht wanneer het definitieve programma bekend is. We willen wel 

een tipje van de sluier oplichten… Op donderdagavond 21 december 

organiseren we voor alle kinderen een heus kerstdiner op school. Wilt u er 

rekening mee houden dat alle kinderen aan het eind van de middag weer 

op school verwacht worden.  

 

 

 

 
            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   
 oor 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.  

 
We hebben een goed jaar gedraaid met het ophalen van het oud papier. Mede dankzij 

enthousiaste ouders die ons daarbij hebben geholpen. Top!!! Dank jullie wel!  

Hierdoor hebben we een mooi bedrag te besteden, waarmee we graag enkele wensen van 

school willen realiseren. Wij hopen jullie daarover binnenkort meer te kunnen vertellen!   

 

 
 

mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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Wormen, aarsmaden en hygiëne 
Graag willen wij u informeren over wormpjes bij kinderen.  

Op de basisschoolleeftijd komen wormen in de ontlasting bij kinderen vaak voor. Meestal zijn 

dit aarsmaden: heel dunne witte wormpjes van ongeveer een centimeter lang. Als u goed kijkt, 

kunt u aarsmaden in de ontlasting zien bewegen. 

Als uw kind wormpjes heeft, krijgt het jeuk rond de anus, waardoor het kind gaat krabben. 

Hierdoor komen de eitjes op de handen en onder de nagels terecht. Door de vingers weer in de 

mond te stoppen, kunnen de eitjes in de darmen terecht komen en daar uitgroeien tot nieuwe 

wormpjes. 

Goede hygiëne is belangrijk om wormpjes te voorkomen. Het handenwassen na toiletbezoek 

en het kort houden van de nagels zijn hier enkele voorbeelden van. Mocht uw kind toch 

wormpjes hebben dan kunt u deze behandelen met Mebendazol. Dit middel is bij de apotheek 

en drogist verkrijgbaar. 

De behandeling met Mebendazol moet na twee weken herhaald worden! 

Op school hebben we ook de nodige preventieve maatregelen genomen. In de klassen hebben 

extra aandacht voor het handenwassen. Naast de dagelijkse schoonmaak van de toiletten 

worden ook alle deuren en deurkrukken afgenomen met een desinfecterend middel. Ook de 

toetsenborden worden regelmatig gereinigd. 

Meer informatie over het voorkomen en het behandelen van een wormbesmetting vindt u in de 

bijlage van deze nieuwsbrief. 

 

 
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.  

 

 
Staking 12 december! 
Wellicht hebt u via de media gehoord dat er mogelijk weer acties komen in het primair 

onderwijs. Graag geven wij u meer informatie over de aanleiding voor deze acties. 

 

Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld over 

het regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair 

onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat. Het kabinet wil 

bijvoorbeeld pas vanaf 2021 het geoormerkte bedrag in de werkdruk investeren.  

 

Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het 

moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er 900 

miljoen nodig is om een eerste goede stap te zetten om de salarissen van de leraren gelijk te 

trekken met het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs. Voorlopig lijkt het bij 270 

miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in de toekomst genoeg goede leraren te blijven 

trekken om het onderwijs voor uw kinderen op peil te houden. Willen we in de toekomst 

kunnen rekenen op voldoende instroom van nieuwe leerkrachten dan moet er iets gedaan 

worden aan de aantrekkelijkheid van het beroep en salaris. 

 

Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 

gaat het voor het primair onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. Wij waren hier 

onaangenaam door verrast. De minister heeft aangegeven dat hij deze bezuiniging zo min 

mogelijk wil laten neerslaan op het onderwijs in de klas. Het is echter de vraag waar het geld 

dan vandaan moet komen. Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren bezuiniging op 
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bezuiniging gestapeld zien worden, met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt 

onherroepelijk gevoeld in de school. 

 

De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek gevoerd 

met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob.  De samenwerkende onderwijsorganisaties 

hebben daarbij een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan de minister. 

Het antwoord van minister Slob op de vraag of het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het 

salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen is nee! 

 

Zeer waarschijnlijk volgt er op 12 december een landelijke staking.  

 

 

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk 

neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland 

vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het primair 

onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is. De actiegroep van leraren 

PO in Actie, de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad werken hierbij samen met onder 

de naam PO-front.  

 

Wat betekent dit voor onze scholen? 

 

o Als er sprake is van een actie op 12 december dan betekent dit dat u mogelijk voor deze 

dag opvang moet regelen voor uw kind. U kunt hiertoe bijv. contact opnemen met de 

Kinderopvang Organisaties. 

 

U hoort volgende week of de staking definitief doorgaat.   

 

 
Pluim van de maand 
De pluim van de maand gaat deze keer naar  
de decoratiegroep. De school ziet er ieder keer weer heel 

verzorgd en vrolijk uit door de mooie versieringen die de 

decoratiegroep maakt en ophangt. Daar worden we allemaal 

blij van. Hartstikke goed.  

 

 

 
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,- 
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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 
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