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Pluim van de maand 
Dinsdagavond 6 maart stond een groep 

ouders klaar met emmers sop, bezems, 
vaatdoeken, droogdoeken etc. De school is 

weer heerlijk opgefrist. Daar zijn we erg blij 
mee. 
Wij willen alle ouders 

bedanken die ons geholpen 
hebben met de jaarlijkse 

schoolschoonmaak. Wij waren 
zeer verheugd zoveel helpende 
handen te mogen 

verwelkomen! Bedankt 
allemaal! 

 

 

  
 

 

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

Molenkamp (namens het personeel). 

Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 

Woensdag 14 maart is de MR van De Hoekstee, samen met de MR van De 
Kievitshoek, bijeen gekomen. Belangrijke agendapunten waren de verandering van 
het rooster en de opvolging van André en de zorg omtrent de grote kleuterklas. 

Uit de uitgezette enquete is gebleken dat een meerderheid van de ouders kiest voor 

een verandering van de schooltijden. ‘Het continurooster’ en ‘het-vijf-gelijke-
dagenmodel’ werden hierbij het meest genoemd. De MR heeft dit aan het team 

voorgelegd en zij buigen zich nu over deze modellen. Zij zullen binnenkort met een 
voorstel komen voor de schooltijden bij beide modellen. Deze voorstellen worden 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

02-04: Vrij  Tweede Paasdag 

04-04: Schoolvoetbal jongens gr 7/8 

06-04:  Creamiddag gr 5 t/m 8 

10-04: Buitenlesdag gr 1 t/m 8 

11-04: Schoolvoetbal meisjes gr 7/8 

13-04: Creamiddag gr 5 t/m 8 

16-04: Schoolfotograaf 

18-04: MR vergadering 

19-04: gastspreker Stichting 

 Monument Doldersum gr 7/8 

20-04: Koningsspelen 

20-04: Bezoek koning Frederiksoord 

24-04: Voorstelling Diever gr 7/8  

  (13.30-14.20 uur) 
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middels een nieuwe enquete weer aan u voorgelegd. Het model waar het vaakst op 

gestemd wordt, zal met ingang van volgend schooljaar ingevoerd worden. 

Stichting Talent Westerveld heeft een interne vacature geplaatst voor de functie 
directeur van ons onderwijsteam. Met de kandidaten die hierop gereageerd hebben, 

worden op donderdag 29 maart gesprekken gevoerd. Wij hopen dat de Stichting een 
zeer inspirerende nieuwe directeur zal kunnen benoemen.  Als er geen geschikte 
interne kandidaat blijkt te zijn, zal er een externe advertentie geplaatst worden.  

De MR heeft vernomen dat enkele ouders zich zorgen maken over de grootte van de 

kleuterklas. De MR neemt deze zorg zeer serieus. De school heeft getracht een 
passende oplossing voor dit probleem te vinden door het aanstellen van een 

klassenassistent. Dit  zorgt  voor veel verlichting voor de leerkracht. Juf Hennie neemt 
de werklessen voor haar rekening en de onderwijsassistent ontfermt zich vooral over 
het spelen. Juf Hennie geeft aan dat op deze manier alle kinderen tot hun recht 

komen en ze de aandacht krijgen die ze verdienen. Wij waarderen het zeer dat juf 
Hennie de ouders via een mail heeft uitgelegd hoe er momenteel gewerkt wordt in de 

kleuterklas. Wij zijn van mening dat de school adequaat gehandeld heeft en dat ze de 
prognoses van de leerlingaantallen voor de komende jaren serieus neemt. Wij als MR 
houden de vinger aan de pols en zullen regelmatig informeren naar de 

formatieonderhandelingen van André met de Stichting Talent. 
 

 

 
 

De palmpaasoptocht met activiteiten was een groot succes. Er waren veel kinderen, 
een leuke drumband en het weer was prima. De kinderen hebben naar hartelust 
paaseieren gezocht en kregen na afloop nog een lekker chocolade-ei mee naar huis.  
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Tijdens de vergadering van maandag 26 maart mochten we twee nieuwe leden 

verwelkomen: Te weten Rianne Prent en Bianca Voorstok. Zij komen ons team 
versterken daar Dorine ons aan het einde van het schooljaar helaas gaat verlaten. 
 

Verder zijn we bezig met het schoolfeest dat op 19 juli, vlak voor de grote vakantie, 
overdag zal plaatsvinden. Vorig jaar kregen we leuke reacties n.a.v. het feestje bij 

het bosbad. Maar dit jaar belooft het een spectakel te worden. Noteer deze datum dus 
alvast in je agenda.   

 
 
 

Nationale Buitenlesdag  
Dinsdag 10 april is het Nationale Buitenlesdag. Leerkrachten in heel Nederland geven 

deze dag buiten les. En wij doen mee! Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties 
van de kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk!   
Een buitenles biedt mogelijkheden voor de leerkracht om uitdagendere lessen te 
geven. Het zijn lessen waar leerlingen zelf dingen uitzoeken, veel samenwerken en 
hun lichaam en zintuigen gebruiken tijdens het leren. Bewegen tijdens het leren is 

niet alleen goed voor de lichamelijke gezondheid van kinderen, maar heeft ook 
positieve effecten op cognitieve processen.  

Een deel van de lessen wordt deze dag buiten gegeven. Wilt u hier met de 
kledinkeuzeg van uw zoon/dochter hier rekening mee houden? 
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Schoolfotograaf 
Op maandag 16 april komt de schoolfotograaf op De Hoekstee. U ontvangt hierover 
nog nader bericht. Ook broertjes en zusjes van onze leerlingen die nog niet naar 

school gaan kunnen op de foto. Hiervoor maken we een planning. De fotograaf geeft 
als tip dat fleurige kleding de foto ten goede komt.  

 
 

 

Koningsspelen  
Vrijdag 20 april is het dubbel feest! We maken er een gezellige dag van met de 
Koningsspelen en daarnaast brengt Majesteit Koning Willem Alexander een bezoek 

aan de Maatschappij van Weldadigheid. Dat is 
natuurlijk wel heel bijzonder! 

 
De heer Jan Jansen heeft in de groepen 5 t/m 8 
verteld over het ontstaan en de geschiedenis van de 

Maatschappij van Weldadigheid. Hij heeft deze 
kinderen een opdracht meegegeven. Alle kinderen 

hebben een idealenformulier ontvangen. Hierop 
konden ze tekenen of schrijven welke  ideeën 
zij hebben over de allermooiste toekomst. Deze 

bladen worden gebundeld in boekvorm en op 20 april 
overhandigd aan de Koning. Vanuit De Hoekstee zijn Rob en Hidde uitgekozen om het 

boek te overhandigen, vanuit De Kievitshoek zijn dit Vera en …. 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen het bezoek van de Koning bijwonen. Zij 
worden om 11.45 uur bij de Koloniehof verwacht. Van de leerkrachten ontvangt u 

binnenkort het definitieve programma voor deze middag. 
 

’s Ochtends gaan we van start met het traditionele Koningsontbijt. Nieuw dit jaar is 
dat het Koningsontbijt voor en door kinderen is samengesteld: voor het eerst heeft 
Jumbo's Raad van Kinderen meegedacht met het Koningsontbijt.   

Voor het eten, drinken, bord en bestek wordt gezorgd.  
Na het ontbijt gaan de voetjes van de vloer met het lied ‘Fitlala’ van Kinderen voor 

Kinderen. 
Natuurlijk spelen we ook weer allerlei leuke en gezellige spelletjes in de school en op 
het schoolplein. Wij willen alvast alle ouders die toegezegd hebben te komen helpen 

hartelijk bedanken voor hun inzet! 
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Parkeerbeleid bij De Hoekstee 
Wij hebben van de buurtbewoners van de school de vraag gekregen of we de ouders 

nogmaals willen attenderen op het parkeerbeleid rondom de school. Het gebeurt 
regelmatig dat de opritten van de huizen geblokkeerd worden door ouders van onze 
school. Wij willen u vriendelijk verzoeken te parkeren in de daarvoor bestemde 

parkeervakken. Het parkeren langs de heg is ook niet toegestaan. Door hier toch te 
stoppen en/of te parkeren ontstaat een onveilige verkeerssituatie voor de kinderen. 

Wij hopen dat u mee wilt werken aan een zo veilig mogelijke schoolomgeving voor uw 
kind(en) en voor de kinderen van anderen. 
 

Aansluitend op het bovenstaande ook graag uw aandacht voor het volgende: 
 

Een paar kilometer te hard rijden. We doen het allemaal wel eens. Soms onbewust. 
Bijvoorbeeld als we met het verkeer meerijden of als onze gedachten afdwalen. Maar 
soms rijden we ook bewust te hard. Zo’n overtreding lijkt onschuldig, maar kan al 

gauw ernstige gevolgen hebben. Zeker binnen de bebouwde kom, omdat daar vaak 
kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen op de weg zijn. Toch rijden de meeste 

mensen binnen de bebouwde kom 10 tot 15 km/uur te hard. Dat lijkt misschien niet 
veel, maar 10 kilometer te hard rijden, zorgt ervoor dat uw remweg 7 meter langer 
wordt! Om mensen te wijzen op de gevaren van (iets) te hard rijden, is er de 

landelijke campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’. Misschien heeft u de 
campagneposters al wel in school zien hangen. De campagne roept weggebruikers op 

om regelmatig hun snelheid te checken. Zo rijden we nooit ongemerkt te hard.  
 

 

 
 
 

En verder in deze nieuwsbrief: 
 

- Sport- en cultuurkamp 2018 

- Vooraankondiging Speelland 2018 
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Nieuwsbrief scholen  
 

 

Sport- en cultuurkamp 2018 
 

In de zomervakantie van 2018 wordt van 20 tot en met 24 augustus weer het sport- en 

cultuurkamp georganiseerd. Ook dit jaar wordt het kamp gezamenlijk georganiseerd door de 

buurtsportcoaches van de gemeenten Hoogeveen, Westerveld en De Wolden en de 

jongerenwerkers van Welzijn de Wolden.  

 

Het sport- en cultuurkamp wordt georganiseerd voor basisschoolkinderen van groep drie tot en met 

acht uit deze gemeenten die om verschillende redenen zelf niet op vakantie kunnen. De inschrijving 

voor het kamp start op 12 maart 2018. Inschrijven kan tot 30 juni 2018. Er is plaats voor tachtig 

kinderen. Ieder jaar vindt het sport- en cultuurkamp plaats in een van de organiserende gemeenten. 

Dit jaar zal het kamp plaatsvinden in sporthal het Actium in Hoogeveen. Van maandag tot en met 

vrijdag wordt er een programma aangeboden. Dit programma is inclusief overnachtingen, ontbijt, 

lunch, diner, drinken en tussendoortjes.  Uiteraard wordt er overdag veel gesport. Daarnaast is er 

een filmavond, een bingo, een cultuurmiddag, wordt er gezwommen, een bonte avond gehouden en 

nog veel meer. Aanmelden voor het sport- en cultuurkamp kan door contact op te nemen met de 

buurtsportcoaches of jongerenwerkers van de betreffende gemeente (zie onderstaande gegevens). 

 

Het sport- en cultuurkamp wordt ieder jaar mogelijk gemaakt door een grote club met enthousiaste 

vrijwilligers. De vrijwilligers begeleiden tijdens het kamp een groepje kinderen, maar het is ook 

mogelijk om andere taken te vervullen. Vrijwilligers die graag een bijdrage willen leveren kunnen 

zich melden door een e-mail te sturen naar de buurtsportcoaches of jongerenwerkers van de eigen 

gemeente. 

 

Aanmelden 
Contactgegevens per gemeente voor het aanmelden voor het sport- en cultuurkamp of voor het 

aanmelden als vrijwilliger: 

Hoogeveen: f.schuurman@dewoldenhoogeveen.nl 

De Wolden: n.ijmker@dewoldenhoogeveen.nl of yvonneHooijer@welzijndewolden.nl 

Westerveld: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl  
 

 

  

 

 

mailto:f.schuurman@dewoldenhoogeveen.nl
mailto:n.ijmker@dewoldenhoogeveen.nl
mailto:yvonneHooijer@welzijndewolden.nl
mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl


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

Vooraankondiging: 

 

 

 

 

 


