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Pluim van de maand 
De Pluim van de maand gaat deze maand naar 
Harrie de Jong! Op zijn initiatief is het nieuwe 

fietspad aangelegd 
van ’t Steegien naar 

de achterzijde van de 
school. Wij hopen dat 
de kinderen vanaf de 

Dorpsstraat nu veilig 
via “het Meerplein” 

van en naar school 
kunnen fietsen. 
Bedankt Harrie! 

 
Wij zijn er ons van bewust dat er het 

afgelopen jaar enorm veel mensen hebben 
meegeholpen op school en dat we niet 
iedereen met naam hebben kunnen noemen in 

deze rubriek. Hierbij willen we dan ook 
iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen 

hartelijk bedanken! Met elkaar kunnen we er 
iets moois van maken! 

   

Even voorstellen… 
 

Een verhaaltje en een gezicht bij de 
naam…… 
Een paar weken geleden werd bekend wie de opvolger van 
(meester) André Westerveld zou worden op obs De 

Kievitshoek en obs De Hoekstee. Welnu, dat ben ik dus. 
Hieronder stel ik mij iets uitgebreider aan jullie voor. 
Mijn naam is Albert Elken, ik ben 54 jaar jong, ik woon in 

Dwingeloo met mijn vrouw, terwijl onze dochter in 
Groningen woont en (hopelijk) haar studie net heeft 

afgerond. Mijn grote hobby’s liggen op het sportieve vlak; 
nog steeds ben ik actief voetballer en wekelijks maak ik de 
nodige kilometers op mijn racefiets.  

Hoewel ik de eerste twee jaar van mijn leven in Meppel heb 
doorgebracht, liggen mijn wortels toch vooral in Havelte. Hier heb ik de basisschool 

doorlopen en vele uren op het voetbalveld doorgebracht.  
Na de basisschool volgde het VWO in Meppel om daarna de PA (tegenwoordig PABO) 

in Meppel te gaan bezoeken. Na mijn diensttijd die hierop volgde, kon ik mij al snel 
gelukkig prijzen met een baan op de basisschool in Darp. Op die eerste 10 jaar van 
mijn “carriere” kijk nog steeds met ontzettend veel plezier terug. Op zoek naar 

doorontwikkeling solliciteerde ik in 1999 naar de functie van adjunct-directeur aan de 
de Burg. W.A. Storkschool in Dwingeloo. Eenmaal aangenomen volgde in 2001 de 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

02-07: Inschrijving oudergesprekken 

03-07: Alle kinderen ’s middags vrij 

  i.v.m. studiemiddag  

04-07: Sportdag gr 3 t/m 8 

04-07: MR vergadering 

09-07: Week van de oudergesprekken 

11-07: Uitwijkdatum sportdag 

12-07: Musical gr (7/) 8 

13-07: Rapporten mee 

17-07: Afscheid groep 8 

18-07: Informatieavond vrijwilligers  

  Circus Tadaa! 

19-07: Circus Tadaa! Voor gr 1 t/m 8 

met aansluitend 

afscheidsreceptie meester André 

20-07: Start zomervakantie om 12.00 

  uur voor alle kinderen! 
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benoeming tot directeur op die school, uitgebreid met het directeurschap van obs De 

Eemster in 2011……….. 
…………. En dan kijk je achterom en dan blijken er ineens alweer 17 jaren te zijn 
verstreken. 17 Jaren, waarin er ontzettend veel is gebeurd, waardoor er telkens 

voldoende uitdaging bleef om met veel energie en een sfeervol team vorm te geven 
aan het openbaar basisonderwijs in Dwingeloo. De grootste uitdagingen hierbij waren 

toch wel de begeleiding van de fusie tussen obs De Eemster en de Burg. W.A. 
Storkschool (2015) en de realisatie van de nieuwbouw van de school (2016). 
Nu, na 17 jaren, is voor mij de tijd aangebroken om een nieuwe stap te zetten. Met 

het aangekondigde afscheid van André deed deze kans zich voor binnen het 
onderwijsteam Hoekstee/Kievitshoek. Het goede gevoel hierover werd versterkt door 

het plezierige gesprek met bestuur en leerkrachten en ouders van beide scholen dat 
aan de benoeming vooraf ging.  

Hoewel het aanstaande afscheid van mijn school en mijn collega’s in Dwingeloo mij 
ongetwijfeld ook wel even zeer gaat doen, overheerst toch vooral dat ik er ontzettend 
veel zin in heb om, samen met kinderen, leerkrachten en ouders, op voor mij twee 

nieuwe scholen weer prachtige dingen te gaan doen. 
Echter, voordat het zover is gaan we allemaal genieten van een mooie zomervakantie. 

Ik wens alle kinderen een mooie afsluiting van het schooljaar en meester André een 
geweldige invulling van zijn vrije tijd toe en hoop jullie allemaal in het nieuwe 
schooljaar te mogen begroeten. 

 
Albert Elken 
 

 
 
Sportdag groep 3 t/m 8 
Op woensdag 4 juli vindt onze jaarlijkse sportdag weer plaats in en rond Het Bosbad. 

De kinderen zullen met hun eigen groep atletiekonderdelen uitvoeren, zwemmen en 
waterspelletjes spelen. 
De kinderen worden om 8.25 uur bij Het Bosbad verwacht. De tassen kunnen dan op 

een aangegeven plek op het veld gelegd worden. Wilt u uw kind(eren) sportkleding en 
sportschoenen laten aantrekken en zwemkleding met een handdoek laten meenemen?  

Voor in de pauze kunnen de kinderen iets te eten (geen snoep!) en te drinken 
meenemen. Er is geen gelegenheid om iets te kopen in Het Bosbad.  
Om 12.00 uur is de sportdag afgelopen en kunnen de kinderen van groep 3/4  

opgehaald worden. Ook de overige kinderen mogen om 12.00 uur naar huis. 
We hopen er met elkaar een hele gezellige en sportieve dag van te maken. 

 
Mocht het weer onverhoopt niet meewerken, dan 
kunt u dit om 8.00 uur vernemen via een 

klassenmail. Ook zal het op de website gemeld 
worden. De uitwijkdatum voor de sportdag staat 

gepland op woensdag 11 juli. 
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Baby-nieuws! 
 

De meesten van jullie weten het waarschijnlijk al: Juf Roanne 

en haar man Niek verwachten in november hun eerste kindje!  
Juf Roanne zal na de zomervakantie nog een aantal weken 
aanwezig zijn, voordat ze met zwangerschapsverlof gaat.  

Juf Nienke de Bruin en juf Valerianne de Lange zullen tijdens 
het verlof van juf Roanne de groep overnemen. Na de 

voorjaarsvakantie komt juf Roanne voor drie dagen terug. 
  

 

 
 

 

Musical groep (7/) 8  
Op donderdag 12 juli voeren de kinderen van groep 7/8 hun musical op in de Tippe 

voor ouders, broertjes, zusjes etc. Ze zullen “de tent op z’n kop” zetten! 
Dit schooljaar is de organisatie van de musical iets anders dan andere jaren. De 

kinderen van groep 7 hebben namelijk ook allemaal een (bij-) rol in de musical. Deze 
kinderen boffen dus! 
De dagen voorafgaand aan de musical zal er al flink gerepeteerd worden in de Tippe. 

Op donderdagmiddag 12 juli zal de generale repetitie zijn. De musical wordt dan 
opgevoerd voor alle kinderen van De Hoekstee. Dit zal onder schooltijd gebeuren. 

Beste groep 7/8-ers,  zetten jullie de tent maar eens flink op z’n kop! 
Op vrijdag 13 juli mogen de kinderen van groep 7/8 een uurtje later op school komen. 
 

 

 
 

 

Afscheid groep 8 
 

Op dinsdagmiddag 17 juli nemen de meester en 

juffen afscheid van de kinderen van groep 8. 
Natuurlijk maken we daar een feestje van! We 

gaan er met elkaar een sportieve middag van 
maken en sluiten, samen met de ouders, af met 
een drankje. 
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Zomerfeest: Circus Tadaa!  
Op donderdag 19 juli komt Circus Tadaa! bij ons op school. Alle leerlingen zullen deze 
donderdag kennis maken met de spectaculaire wereld van het circus. Ze gaan onder 
andere ballopen, koorddansen, jongleren, eenwiel-fietsen, zwaaien aan de trapeze en 

acrobatieken. De dag zal worden afgesloten met een circusvoorstelling op het 
schoolplein (bij slecht weer in De Spronk), waar alle leerlingen verkleed en 

geschminkt in meespelen! Komt dat zien! 
 
De kinderen worden deze dag om 9.45 uur op school verwacht. Zij krijgen in hun 

groep een gekleurd armbandje om waaraan ze kunnen 
zien bij welk groepje ze horen. 

’s Ochtends maken alle kinderen kennis met allerlei 
verschillende circustechnieken. 
’s Middags gaan de kinderen oefenen voor hun eigen act 

voor de voorstelling. 
De kinderen blijven deze dag op school lunchen. Wilt u 

uw kind(eren) hiervoor een lunchpakketje meegeven 
met eten en drinken? 

 
We willen u, maar ook andere belangstellenden, van harte uitnodigen om de 
spectaculaire voorstelling bij te wonen! De voorstelling gaat om 14.00 uur van start 

en zal ongeveer een uur duren. 
 

Heeft u zich nog niet opgegeven om deze dag mee te helpen? Dat kan nog altijd! 
Meldt u aan via ordehoekstee@talentwesterveld.nl 
 

 
Afscheid meester André Westerveld 
Zoals u weet neemt ‘meester’ André Westerveld aan het eind 

van dit schooljaar afscheid van obs De Hoekstee en obs De 
Kievitshoek. André is dan bijna 40 jaar werkzaam in het 
onderwijs geweest, waarvan 16 jaar als directeur van onze 

school. André gaat genieten van een welverdiend pensioen. 
Dit afscheid willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij 

laten gaan!  
Op vrijdag 6 juli krijgen de (oud-)collega’s, het 
schoolbestuur, OR, MR, werkrelaties en andere genodigden 

de gelegenheid om André de hand te schudden.  
Voor de ouders van De Hoekstee is er na de 

circusvoorstelling, op 19 juli om 15.00 uur,  de gelegenheid om André te 
bedanken, hem de hand te schudden en hem nog mooie jaren toe te wensen.  
De ouderraad zorgt voor een hapje en een drankje. U komt toch ook?  

 
In de bijlage vindt u nogmaals de uitnodiging voor de feestelijkheden. 

mailto:ordehoekstee@talentwesterveld.nl
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De Gezonde School 
De Hoekstee heeft, net als De Kievitshoek, het vignet “Gezonde 
School” behaald. Dit houdt in dat de scholen zich de komende drie 

jaar ‘Gezonde School’ mogen noemen. Het vignet is behaald op 
het themacertificaat welbevinden. Dit houdt in dat de scholen 

voldoende hebben kunnen aantonen dat ze werken aan het 
welbevinden van de leerlingen en hierop ook beleid maken. 
Volgend schooljaar willen we graag het themacertificaat ‘Voeding’ 

aanvragen. Dit betekent dat we het accent zullen leggen op 
‘gezonde voeding’. Wij hebben ons reeds ingeschreven voor “Het 

gezonde schoolontbijt” en voor het project “ik eet het beter”. 
Daarnaast zullen er meerdere activiteiten georganiseerd worden 
in samenwerking met de beweegcoaches Westerveld.  

 

 
Vier-gelijke-dagenrooster met vrije woensdagmiddag 
 

Vier-gelijke-dagen model met een vrije woensdagmiddag 

 
08.30 uur tot 14.30 uur. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

08.30 uur tot 12.30 uur. Woensdag.  

 

Groep 1, maandagmiddag vrij. Dus vanaf 12.00 uur.  

 

Groep 1 t/m 8 eten:  12.00 uur – 12.15 uur. 

                               buiten: 12.15 uur – 12.45 uur 

 
De kinderen eten bij het gekozen model vier dagen per week tussen de middag op 

school. Het eten zal begeleid worden door de leerkrachten, het buitenspelen gaat 
begeleid worden door ‘Kaka’. Samen met Kaka overleggen we hoe we de kinderen 
enerzijds voldoende rust kunnen bieden en anderzijds voldoende vermaak. Er zullen 

steeds twee medewerkers van Kaka toezicht houden op het schoolplein. De 
leerkrachten zijn inzetbaar als achterwacht bij calamiteiten. Ook zal er een slecht- 

weer-scenario komen. In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar zullen we u 
informeren hoe we dit georganiseerd hebben.    
Uit de praktijk zal moeten  blijken of een half uur buitenspelen voor de kinderen ook 

plezierig is. Voor de kerstvakantie zal het team de pauzetijden evalueren. Een 
aanpassing van de pauzetijden (en daarmee ook van de eindtijden) behoort dan nog 

tot de mogelijkheden. 
 

Het vakantierooster schooljaar 2018/2019 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018. 

Kerstvakantie 24 december 2017 t/m 04 januari 2019. 

Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari 2019. 

Meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019. 

Hemelvaart 30 mei en 31 mei 2019. 

Pinksteren 10 juni 2019. 

Talentdag 11 juni 2019. 

Zomervakantie 25 juli t/m 23 augustus 2019. 
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Formatie schooljaar 2018/2019 
 

 

 

 

 

 
 

 

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

Molenkamp (namens het personeel). 

Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 

Woensdag 6 juni is de MR van De Hoekstee, samen met de MR van De Kievitshoek, 
weer bijeengekomen. Er is deze avond onder andere gesproken over de realisatie van 
het nieuwe schoolrooster, de meivakantie en de afgenomen audit. 

Nu de hoekstee komend schooljaar van start gaat met een nieuw rooster, zal er ook 

op de Kievitshoek geïnventariseerd gaan worden of er behoefte is aan andere 
schooltijden.  

Bij het nieuwe schoolrooster eten de kinderen vier dagen per week tussen de middag 

op school. Het eten zal begeleid worden door de leerkrachten. Stichting Kaka zal het 
begeleiden van het buitenspelen op zich nemen. Zij zullen met twee medewerksters 

op het plein toezicht houden, de leerkrachten kunnen als achterwacht ingeschakeld 
worden bij onvoorziene omstandigheden. De inzet van Kaka zal bekostigd worden uit 
het ‘werkdrukverminderingspotje’ dat de overheid de scholen heeft toegezegd.  

 
De MR heeft ingestemd met een verlengde meivakantie. Dit houdt in dat de 

meivakantie voor alle scholen van Stichting Talent Westerveld start op 19 april (Goede 
Vrijdag) en eindigt op zondag 5 mei (Bevrijdingsdag). (zie vakantierooster ) 
 

Groepen 

Dagen 

 

Groep 1/2. Groep 3/4.  Groep 5/6.    Groep 7/8.  

 

t/m 5 okt      verlof 

Maandag 

 

Hennie  

Eding 

Sharon  

Bruggink 

Ria  

Molenkamp 

Roanne 

Boerhof 

Nienke de  

Bruin 

Dinsdag Hennie  

Eding 

Sharon  

Bruggink 

Ria  

Molenkamp 

Roanne 

Boerhof 

Nienke de  

Bruin  

Woensdag Hennie  

Eding 

Monique 

Frijhoff 

Ria  

Molenkamp 

Roanne   

Boerhof 

Valerianne  

de Lange  

Donderdag 

 

Hennie  

Eding 

Monique 

Frijhoff 

Hansfried 

Broos 

Roanne 

Boerhof 

Valerianne 

de Lange 

Vrijdag Monique 

Frijhoff  

Sharon  

Bruggink 

Hansfried 

Broos 

Roanne  

Boerhof 

Valerianne 

de Lange 

 

Roanne gaat op 5 oktober met zwangerschapsverlof. Tijdens haar verlof wordt groep 7/8 

overgenomen door Nienke de Bruin en Valerianne de Lange. Na de voorjaarsvakantie komt 

juf Roanne weer terug voor 3 dagen (ma, di, wo).  

José Meijer :      Directie-ondersteuning op maandag.  

                        Di-, do-, en vrijdagochtend staat zij voor De Plusklas (locatie Hoekstee ) 

Marije de Boer:  Intern Begeleider (IB) op maan-, dins- en donderdag 

Albert Elken:      Directie  (indeling van de dagen is nog niet bekend) 

 

mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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De MR is zeer verheugd te horen dat uit de afgenomen audit is gebleken dat obs De 

Hoekstee met een voldoende beoordeeld kan worden. De audit is als zeer positief en 
opbouwend ervaren. Uit het auditverslag zal blijken waar het team de komende tijd de 
aandacht op kan vestigen. 
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Nieuws van de Bieb 
 

 
 

Lekker lezen op vakantie! 
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een 

geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-

niveau. De VakantieBieb is een zomercadeautje van de Bibliotheek en biedt 60 e-books voor 

het hele gezin.  

De app is gratis te downloaden via www.vakantiebieb.nl. Een lidmaatschap is niet nodig. De 

VakantieBieb is geopend van 1 juli tot en met 31 augustus 2018. 

 

Meer tips om in de vakantie te lezen: 

• Lenen in de plaatselijke bibliotheek. Kijk voor openingstijden en het reserveren van 

boeken op www.bibliothekendrenthe.nl. 

• Nog meer e-books vind je op www.onlinebibliotheek.nl/ebooks. Hiervoor moet je wel 

lid zijn van de Bibliotheek, tot 19 jaar is dat gratis. 

• Liever luisteren naar een boek? Ga naar www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb. 

 

 
Winnaar Drentse Kinderjury 2018 

Het was dit jaar een hele spannende strijd. De punten zijn geteld. Het winnend boek Drentse 

Kinderjury 2018 is… 

De oorlog die mijn leven redde – Kimberley Brubaker Bradley 

2e plek: Dagboek van een vlogger – Tim Collins 

3e plek : Robot oorlog – Rian Visser 
 

 

Boekentips 
 

Boekentip onderbouw: Anna Woltz - Nora is uitvinder  

Op een nacht hoort Nora haar nieuwe buurjongen Sep zijn spreekbeurt 

oefenen, daarna volgt een klap. Nora gaat op onderzoek uit en ontdekt een luik 

naar Seps kamer. Sep blijkt heel veel over de sterren te weten. Binnenkort 

moet hij een spreekbeurt houden, maar hij durft niet. Zou Nora iets kunnen 

uitvinden om Sep te helpen? Vanaf ca. 7 jaar. 

 

http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.bibliothekendrenthe.nl/
http://www.onlinebibliotheek.nl/ebooks
http://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb
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Boekentip bovenbouw: Bibi Dumon Tak – We gingen achter de hamsters aan 

Voor het eerst gaat de driejaarlijkse Theo Thijssen-prijs naar een schrijver die 

vooral bekend staat om literaire non-fictie: Bibi Dumon Tak. Haar boeken gaan 

vooral over dieren, met titels als: Het koeienparadijs, Winterdieren en Bibi’s 

bijzondere beestenboek. Voor We gingen achter hamsters aan meldde Bibi zich 

aan als vrijwilligster bij de dierenambulance en schreef er dit boek over. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marion Loos • Educatiemedewerker gemeente Westerveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


