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Pluim van de maand 
Iedere vrijdag 

staan de 
vrijwilligers van de 

schoolbieb weer 
klaar om boeken 
in te nemen en uit 

te lenen. Zo 
kunnen de 

kinderen steeds 
opnieuw een boek 
naar wens uitkiezen om vele leeskilometers te 

maken. 
Wij willen jullie op deze manier graag in het 

zonnetje zetten en bedanken voor jullie tijd, 
inzet en enthousiasme. Bedankt! 

 

 

 
 
Samenstelling MR: Peter Moeken, Helga Boerakker ( oudergeleding) ,José Meijer en Ria 

Molenkamp (namens het personeel). 

Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 

De MR van De Hoekstee is deze maand nog niet bijeen geweest. De eerstvolgende 
vergadering staat 13 maart op de agenda. De enquête over de schooltijden en de 
profielschets voor een nieuwe directeur zullen uiteraard belangrijke agendapunten 

worden. 

We kunnen wat betreft de enquête al een tipje van de sluier oplichten. Van de 77 
uitgezette vragenlijsten hebben wij er 58 terug gekregen. Wij willen u hier hartelijk 

voor bedanken. Uit de vragenlijsten is duidelijk gebleken dat een meerderheid van de 
ouders (86%) voor een verandering van de schooltijden is. ‘Het continurooster’ en 
‘het-vijf-gelijke-dagenmodel’ werden het meest genoemd. Dit houdt in dat de MR van 

De Hoekstee dit gaat oppakken. Een meerderheid (66%) heeft aangegeven geen 
behoefte te hebben aan een aparte ouderavond. Wij zullen u dan ook via de mail 

informeren over de uitslag van de enquête en de vervolgstappen die genomen zullen 
gaan worden. Houd uw mailbox dus in de gaten! 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

06-03:  Schoolschoonmaak 19.00 tot 

  21.00 uur 

09-03: Creamiddag groep 5 t/m 8 

13-03: MR-vergadering 

16-03: Creamiddag groep 5 t/m 8 

27-03: Gezelschapsspelen gr 1/2  

28-03: De Grote Rekendag gr 1 t/m 8 

30-03: Vrij i.v.m. Goede Vrijdag 

02-04: Vrij i.v.m. 2e Paasdag 

 

 

 

     

 

 

 

 

mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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De Grote Rekendag 2018  
Op woensdag 28 maart vindt de jaarlijkse ‘Grote Rekendag’ plaats. Deze dag staat 
helemaal in het teken van rekenen. Het thema van deze 16de editie is ‘De school als 

pakhuis’. Kinderen uit de groepen 1 t/m 8 gaan werken aan activiteiten als 
inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen. Het doel is kinderen onderzoekend 
te laten rekenen. Zelf ontdekken, levert inzicht op en maakt rekenen leuk! 

 

 
 

 
Het Gezonde School vignet 
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het 
verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van een 

themacertificaat mag een school zich gedurende drie jaar ‘Gezonde School’ noemen. 
De Hoekstee zal, net als De Kievitshoek, in mei het themacertificaat ‘Welbevinden’ 

aanvragen. Als school moeten we op meerdere gebieden kunnen aantonen dat we 
werken aan gezondheidsbevordering. De lessen en activiteiten van de Kanjertraining 
vormen hiervoor de basis. 

Wij vinden het op De Hoekstee belangrijk dat onze leerlingen de ruimte krijgen zich te 
ontwikkelen, fouten mogen maken en een eigen verantwoordelijkheid durven te 

nemen. De Kanjerlessen sluiten naadloos aan bij deze gedachte. Het welbevinden van 
onze leerlingen is een voorwaarde om te kunnen leren, talenten te kunnen 
ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen. 
 

 

Schoolschoonmaak  
We gaan weer schoonmaken! 

De OR van De Hoekstee roept ook dit schooljaar alle ouders en verzorgers op om de 
schoonmaakhanden uit de mouwen te steken. 

 
Dagelijks wordt de school schoongemaakt door onze schoonmaakster. Zij krijgt 
hiervoor weinig tijd en hierdoor worden alleen de dagelijkse dingen schoongemaakt. 

Daarom organiseren we als ouderraad samen met het team is 
1x per jaar een grondige schoonmaak door ouders en 

leerkrachten. Dit is absoluut nodig om onze kinderen een 
schone school te geven. Vele handen maken licht werk! 
 

Per gezin is er een vader en/of moeder gewenst die komt 
helpen.  

We maken er met z’n allen een gezellige avond van en dan is 
de school in korte tijd weer heerlijk schoon.  
Dit jaar is er één avond waarop zowel de onderbouw, bovenbouw en de gezamenlijke 

ruimtes worden schoongemaakt. 
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Op de avond zelf wordt u ontvangen door enkele leden van de Ouderraad en de 

aanwezige leerkrachten. We beginnen met een korte taakverdeling en staat de koffie 
en thee voor u klaar.  
U zal ontdekken dat het schoonmaken echt nodig is! Laten we hier allemaal aan 

meehelpen.  
U wordt verwacht op 6 maart om 19:00 uur in de middenruimte van de school. Voor 

poetsspullen wordt gezorgd. 
 

 

Gezocht! Vulling voor sokpoppen 
Voor het crea-onderdeel sokpoppen maken en voor groep 3/4 
zijn wij op zoek naar wol of syntetische materialen om de 
sokpoppen mee op te vullen. Kunt u ons helpen?  

De vulling mag afgegeven worden bij juf Sharon.  
 

 

Ouderhulplijst 
Onlangs heeft u de ouderhulplijst ontvangen voor het tweede 
deel van het schooljaar. We hebben al veel formulieren retour ontvangen, maar nog 
niet van elk gezin. Wilt u, als u dit nog niet gedaan heeft, de ouderhulplijst invullen en 

weer inleveren bij de leerkracht? 
Na de vakantie ontvangt u het ingevulde formulier weer terug. Bij de activiteiten die 

op dit formulier gemarkeerd zijn, rekenen wij op uw hulp. De leerkrachten geven u, te 
zijner tijd, nadere informatie over de activiteiten. 
Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor de aangeboden hulp. Met elkaar kunnen 

we er iets leuks van maken! 
 

En verder…. 
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor de grote 
schoolschoonmaakavond op De Hoekstee, informatie over de Kinderkleding- en 
speelgoedbeurs Havelte en informatie van Scala over een korte cursus trompet of 

saxofoon leren spelen. 
 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u nog informatie over van de bibliotheek. Zij 
promoten hierin een aantal leuke kinderboeken. Voor elk wat wils! 
 

Daarnaast vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief nog informatie over de 
vakantieactiviteiten in het Dwingelderveld. Misschien staat er wat leuks voor u bij! 
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Op 6 Maart van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur 

 

 
 

 

Het is weer tijd voor de  

jaarlijkse grote schoonmaak! 
 

 

Dagelijks wordt de school schoongemaakt door onze  

schoonmaakster. Zij krijgt hiervoor weinig tijd en hierdoor  

worden alleen de dagelijkse dingen schoongemaakt.  

Daarom organiseren we als ouderraad samen met  

het team is 1x per jaar een grondige schoonmaak  

door ouders en leerkrachten. Dit is absoluut nodig  

om onze kinderen een schone school te geven. 

Vele handen maken licht werk! Per gezin is er een vader en/of moeder gewenst die komt 

helpen. We maken er met z’n allen een gezellige avond van en dan is de school in korte tijd 
weer heerlijk schoon. 

Dit jaar is er één avond waarop zowel de onderbouw, bovenbouw en de gezamenlijke ruimtes 

worden schoongemaakt.  

Op de avond zelf wordt u ontvangen door enkele leden van de Ouderraad en de aanwezige 

leerkrachten. We beginnen met een korte taakverdeling en er staat de koffie en thee voor u 
klaar.  

U zal ontdekken dat het schoonmaken echt nodig is! Laten we hier allemaal aan meehelpen. 

U wordt verwacht op 6 maart om 19:00 uur in de middenruimte van de school. Voor 
poetsspullen wordt gezorgd. 

Vragen? Stel ze aan één van de OR-leden.  

 

We rekenen op jullie!! 

 

De leden van de ouderraad 

Josine van der Brugge 
        Trea Verwij 

        Gina Velner 

        Dennis Wagenaar 

        Beate Moeken 

        Klaske Feenstra 

        Dorine Velner 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mFoDBUBZ&id=B45E46494BCEF57D51A05F8F64D91AAD39A4E660&thid=OIP.mFoDBUBZn4cGPjVbuCboiAHaFh&q=schoonmaken+cartoon&simid=607999257620710910&selectedIndex=318
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Kinderkleding en Speelgoedbeurs Havelte 

organiseert: 
 

TWEEDEHANDS ZOMERKLEDING EN SPEELGOEDBEURS 
 

Datum:    vrijdag 6 APRIL 2018 (20.00 - 21.30 uur) 

     zaterdag 7 APRIL 2018 (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 6 MAART 2018  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 APRIL 2018 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.nlTwitter:@Kledinghavelte 
 

 

 

 

http://www.kledingbeurshavelte.nl/
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Laat je horen op saxofoon of trompet 
Korte cursus BoScala Swingkids 

 
De jeugd in Westerveld krijgt de mogelijkheid om te ontdekken hoe leuk het is om 

een blaasinstrument te bespelen. Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen zich aanmelden 
voor een korte cursus saxofoon of trompet in OBS De Bosrank in Havelte. De lessen 
vinden plaats op de woensdag van 13.00 tot 14.00 uur en starten op 14 maart. Onder 

de titel BoScala Swingkids krijgen ze 5 lessen van vakdocenten Clemens Bollinger en 
Jennifer Krale van Scala Centrum voor de Kunsten. Muziekvereniging De Bosnimf uit 

Havelte stelt de instrumenten beschikbaar. De kinderen sluiten af met een spetterend 
optreden samen met de MuziekKids Westerveld op maandag 23 april. Deelname kost 
€ 35,-. Aanmelden om mee te doen kan tot woensdag 7 maart via de website 

www.ontdekscala.nl (muziek/korte cursussen). 
  

Heeft u vragen? Laat het ons d an weten.  
 

 

 
  

Met vriendelijke groet, 

 

Idaline van den Hoek 

Communicatie 

Scala Centrum voor de Kunsten 

t: 06-40259393 

e: pr@ontdekscala.nl 

Aanwezig op dinsdag en donderdag  

 

 

 


