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Pluim van de maand 
 

Afgelopen 
Maandag zijn 
onze eigen 

‘luizenmoeders’ 
weer op school 

geweest om alle 
kinderen te 

controleren. Zij 
constateerden dat 
de school 

momenteel hoofdluisvrij is! Wij willen deze 
ouders een dikke pluim geven voor de tijd en 

energie die ze in deze klus steken. Ouders 
bedankt! 

 

Staking woensdag 14 februari 
 

Op woensdag 14 februari gaan leerkrachten uit het primair onderwijs in Friesland, 
Groningen en Drenthe staken. De (estaffette) 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 gaven alle collega’s aan het belang van deze 

werkonderbreking te ondersteunen. 
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. Ook de 

stakingsdag van donderdag 5 oktober heeft onvoldoende opgeleverd. 
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 ochtend zelf opvang voor uw kinderen te regelen. U kunt 
ook contact opnemen met onze opvangorganisatie 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 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

02-02 : Creamiddag gr 5 t/m  

12-02 : Inschrijving oudergesprekken 

14-02 : Staking PO Noord Nederland. 

    School is dicht.  

15-02 : Voorstelling voor gr 3 t/m 6 op 

   De Kievitshoek 

16-02 : Kamp Westerbork gr 7/8  

   (ochtend) 

19-02 : Start oudergesprekken 

20-02 : Gezelschapsspellen gr 1/2  

22-02 : Klein Zwanenmeer gr 1/2 in 

   Diever (10.00 – 10.45 uur) 

23-02 : Studiedag: Vrije dag voor alle 

   leerlingen 

26-02 : Voorjaarsvakantie (t/m 2 mrt.) 
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Samenstelling MR: Peter Moeken, Helga Boerakker ( oudergeleding) ,José Meijer en Ria 

Molenkamp (namens het personeel). 

Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 

 
We zijn op 15 januari opnieuw bijeen geweest met de MR leden van de Kievitshoek.  
Dit was heel handig aangezien  de financiële deskundige van Talent , dhr. Arjen Kiers, 

ons die avond heeft uitgelegd hoe de begroting van beide scholen in elkaar steekt. Het 
was zeer verhelderend voor ons allemaal en we gaan zeker van de informatie gebruik 

maken. 
Het is duidelijk dat een dalend leerlingaantal grote invloed heeft op de toegekende 
middelen en ook de formatie hangt af van het aantal leerlingen. 

Verder heeft de commissie die zich bezig houdt met een eventuele verandering van 
schooltijden verslag gedaan. Er is veel werk verzet en we hebben met elkaar de opzet 

van de enquête doorgesproken. We zijn van mening dat de vragenlijst  zeer 
zorgvuldig is samengesteld en dat de verschillende mogelijkheden goed zijn 
toegelicht. We hopen dat elk gezin de vragenlijst invult en daarna op school inlevert. 

Met een grote respons krijgen we een eerlijk beeld van de wensen van de ouders, die 
natuurlijk in het belang van hun kinderen kunnen denken.  

Met de uitslag kunnen wij dan verder onderzoek doen en eventueel stappen 
ondernemen. 

Er was geen verslag vanuit de GMR binnengekomen. Ons onderwijsteam zal 
binnenkort ook een vertegenwoordiger vanuit de ouders afvaardigen naar de GMR. Dit 
is een ouder uit Wilhelminaoord. Vanuit het onderwijsteam neemt juf Roanne deel in 

de GMR. 
 

 

Ouderportaal in ParnasSys  
 
In het ouderportaal van ParnasSys kunt u o.a. zelf 
gegevens wijzigen of de uitslagen van Cito-toetsen inzien. 

Mocht u uw wachtwoord kwijt zijn, mail dan even naar 
hoekstee@talentwesterveld.nl. Dan zorgen we ervoor dat u 

een mailtje (via ParnasSys) krijgt waarmee u een nieuw 
wachtwoord in kunt stellen. Mocht u de Cito-toetsen niet kunnen zien, ga dan even bij 
de leerkracht langs. Wellicht komen jullie er samen uit. Vanaf 25 jan. gaan de Cito-

toetsen even dicht. Zodra alle kinderen de Cito-toetsen van januari gemaakt hebben, 
wordt het toetsgedeelte weer opengesteld.  
In de bijlage vindt u verdere informatie over het ouderportaal en de Cito-toetsen. 
 

Studiedag vrijdag 23 februari 
 
Op vrijdag 23 februari zijn alle kinderen van De 
Hoekstee vrij. De leerkrachten hebben deze dag een 
studiedag over de groepsplannen.  

Naar aanleiding van de Cito-scores, de scores van de 
methodentoetsen en de observaties in de klas worden 

er nieuwe plannen voor de komende periode gemaakt. 
Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op het niveau 

van de leerlingen en er worden nieuwe doelen gesteld.  

mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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Deze worden vastgelegd in het groepsplan. Het groepsplan is de leidraad voor de 

lessen die de leerkrachten de komende periode zal gaan geven.  
 

 

Nationale Voorleesdagen 

 
Op woensdag  24 januari zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan. In groep 
1/2  hebben we hier natuurlijk aandacht aan besteed. De kinderen kwamen ’s 

ochtends in hun pyjama naar de bibliotheek. Daar werden ze getrakteerd op een 
heerlijk ‘voorleesontbijt’.  De wijkagent heeft hen het prachtige boek “ Sssst…. de 

tijger slaapt” voorgelezen. Dit boek is verkozen tot het Prentenboek van het jaar 
2018. De kinderen hebben genoten. Bij deze willen we de bibliotheek bedanken voor 
de organisatie en ook de klassenouders bedankt voor de begeleiding.  

De nationale voorleesdagen zijn ervoor bedoeld om te ontdekken dat de bibliotheek 
veel te bieden heeft. Kinderen zijn nooit te jong of te oud om te worden voorgelezen. 

Samen een boekje lezen is gezellig en versterkt de onderlinge band. Ook stimuleert 
het voorlezen het zelf willen gaan lezen. Het plezier zit vaak in de herhaling. Het 

voorlezen maakt de kinderen nieuwsgierig en helpt hen de wereld te ontdekken.  
Ook in de andere groepen is er extra aandacht besteed aan het voorlezen. De 
Nationale Voorleesdagen eindigen op 3 februari maar natuurlijk gaan wij door met 

voorlezen. U toch ook? 
In de onderstaande nieuwsbrief Nationale Voorleesdagen 2018 vindt u allerlei tips om 

van het voorlezen iedere dag weer een feestje te maken! 

 
 

Ouder nieuwsbrief Nationale Voorleesdagen 2018 
 
Interactief voorlezen, misschien 

heb je er wel eens van gehoord. 

Tijdens het voorlezen open 

vragen stellen aan je kind over 

het verhaal en wat ze zien op 

de plaatjes in het boek. Daarbij 

is wat je kind doet en zegt het 

belangrijkst.     Van daar uit ga 

je verder. Voor sommige ouders is dit vanzelfsprekend, andere ouders vinden dit 

misschien lastig. Een boek dat kan helpen om de eerste stappen te zetten naar 

interactief voorlezen is het prentenboek van het jaar: Ssst…Tijger slaapt van Britta 

Teckentrup. Een boek waarbij je automatisch interactief aan de slag gaat met je kind, 

omdat je kind gevraagd wordt de tijger te aaien, een liedje te zingen etc. Andere tips 

om te helpen bij het voorlezen zijn: 

 Neem de tijd 

 Laat je kind je boekengids zijn 

 Herhalen 

 Let op je stem en je mimiek 

 Heb vooral plezier 
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De Nationale Voorleesdagen staan natuurlijk in het teken van voorlezen en dan met 

name voorlezen aan jonge kinderen, maar vergeet ook de oudere kinderen niet. 

Kinderen van 10, 11, 12 jaar kunnen nog heerlijk genieten van een goed verhaal. Las 

een voorleeskwartiertje in na het eten, kies een voorleesboek wat past bij de leeftijd, 

maar ook bij jou als ouder en heel belangrijk, lees het eerst een keer zelf. Mooie 

boeken om voor te lezen zijn: 

 Mevrouw Wit Konijn van Gilles 

Bachelet, een prentenboek juist geschikt 

voor kinderen van groep 5 tot en met groep 

8 met een knipoog naar de verhalen van 

Alice in Wonderland van Lewis Caroll 

 De grote verboden zolder van Edward 

van den Vendel een boek voor ouders en 

kinderen die van spanning en griezelen 

houden.  

 

 

 

 

Jeugdgezondheidszorg GGD Drenthe op de 

basisschool 

Samen werken aan gezondheid! Gezondheid is namelijk een belangrijke waarde om 

mee te kunnen doen. Daarom werken we aan het bereiken van gezondheidswinst en 

zetten we in op preventie en een gezonde en veilige omgeving voor iedereen. De 

jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Drenthe volgt daarom de gezondheid en 

ontwikkeling van jongeren. In een doorgaande lijn van consultatiebureau naar 

basisschool wordt het volgende aangeboden: 

 

 Gezondheidsonderzoek 

Alle leerlingen van groep 2 en groep 7 worden uitgenodigd voor een screening op 

school. Van tevoren krijgen ouders hierover bericht en worden ouders gevraagd om een 

vragenlijst over hun kind in te vullen. 

 Spreekuren 

Op alle basisscholen zijn er spreekuren voor ouders en leerlingen met vragen over 

gezondheid, ontwikkeling en leefstijl. De  jeugdverpleegkundige kan u ondersteunen bij 

vragen over opgroeien en opvoeden, zoals  over zindelijkheid, voeding, slapen, 

weerbaarheid, hanteren van bepaald gedrag. Met de jeugdarts kunt u in gesprek over 
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bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, horen en zien. Een afspraak maken 

voor het spreekuur kan via telefoonnummer: 088-2460246 (ma-vr  08.00 - 16.00 uur) 

of e-mailadres  jgz@ggddrenthe.nl  

 Logopedie  

Een screening door de logopedist van GGD Drenthe vindt plaats in groep 1 en 2. Ouders 

ontvangen hiervoor in de loop van het schooljaar een vragenlijst. Voor meer informatie 

over logopedie kunt u mailen met logopedie@ggddrenthe.nl. 

 

 Vragen 

Voor vragen kunt u contact opnemen via emailadres: jgz.westerveld@ggddrenthe.nl 

 

 

Het JGZ team op OBS de Hoekstee: 

Jeugdarts Marjanne de Graaf, jeugdverpleegkundige Laura van Sleen, assistente  Jeanette van 

Bekkum en planner Tjitske Iedema. 

 

Zittend v.l.n.r.:  Marjanne de Graaf, Jeannette van Bekkum, Laura van Sleen 

Afwezig op de foto: Tjitske Iedema  
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