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Pluim van de maand 
Trea en Dennis, bedankt voor alle heerlijke 

gerechten die jullie voor ons klaargemaakt 
hebben tijdens het kamp. We hebben ervan 

genoten! Het gebeurt niet iedere dag dat wij 
verwend worden met wentelteefjes, wraps, 
gebakken eieren en broodjes knakworst!  

Bedankt voor jullie kookkunsten, hulp en 
gezelligheid! 

 

   

              
 
 

 
 

 
 

 
 

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

Molenkamp (namens het personeel). 

Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 

Woensdag 6 juni komt de MR van De Hoekstee, samen met de MR van De 
Kievitshoek, weer bijeen. In de nieuwsbrief van juli zullen we u informeren over deze 

vergadering.  

De werkgroep “schooltijden” heeft de gegevens van de enquête over de schooltijden 
inmiddels verwerkt. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de uitslag 

van de  enquête en de acties die hierop genomen zijn. 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

14-06: Schoolreisje gr 3 t/m 6 

22-06: Creamiddag gr 5 t/m 8 

26-06: Gezelschapsspellen gr ½ 

28-06: Schoolreisje gr 1/2  

29-06: Speelgoeddag gr ½ 

29-06: Creamiddag gr 5 t/m 8 

 

(onder voorbehoud de data voor juli) 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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Schooltijden schooljaar 2018 / 2019 
Wij hebben 54 ingevulde  enquêtes over de schooltijden teruggekregen. Er is 41 keer 

gekozen voor het vier-gelijke-dagenmodel met een vrije woensdagmiddag. Slechts 13 
keer werd er gekozen voor het vijf-gelijke-dagenmodel. Dit houdt in dat wij in het 

schooljaar 2018/2019 gaan starten met het rooster met de vrije woensdagmiddag. 
In onderstaand tabel kunt u nogmaals zien hoe dit model eruit ziet: 
 

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 wordt 

begeleid door een externe organisatie. Hierover zijn we nog in overleg. Zodra wij hier 
meer over weten, laten we het u horen. 
De kinderen van de onderbouwgroepen zijn in dit model niet meer vrij op de 

vrijdagmiddag. De vrije maandagmiddag voor groep 1 blijft wel behouden. 
De leerkrachten vinden het prettig dat zij tussen de middag een half uur pauze 

hebben. Uit de praktijk moet 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. 
We willen u bedanken voor het invullen van de enquêtes. Dankij uw input hebben wij 

er alle vertrouwen in dat we met de invoering van dit model aan de wens van de 
meeste ouders tegemoetkomen. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot het 

nieuwe rooster, dan kunt u natuurlijk altijd even bij ons binnenlopen of een afspraak 
maken voor een persoonlijk gesprek waarin we dit model kunnen toelichten.  

 

 
Spelletjesochtend Dorpsfeest Vledder 
Op vrijdagochtend 1 juni  is er een spelletjesochtend in het kader van het dorpsfeest 
Vledder. 

Het is de bedoeling dat alle kinderen van OBS De Hoekstee  om 08.30 gebracht 
worden/aanwezig zijn op de Wellegiesweide alwaar de leerkrachten ze op zullen 

vangen. 
In tegenstelling tot wat er eerder in de nieuwsbrief heeft gestaan, kunnen de kinderen 
van groep 1,2,3 en 4 na het pannenkoeken eten om 12.00 uur bij de 

Wellegiesweide 
worden opgehaald. De kinderen van groep 5,6,7 en 8 blijven 

op de Wellegiesweide om daar met elkaar pannenkoeken te eten. 
Na het eten, omstreeks 13.30 uur) mogen zij naar huis. (zie ook 
de bijlage) 
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Kamp groep 7/8  
Op vrijdag 18 mei zijn alle kinderen van groep 7/8 (en de leiding) moe maar voldaan 
teruggekeerd van het kamp in Schoonloo. We hebben geweldige dagen met elkaar 

gehad. De sfeer was goed en het zonnetje liet zich regelmatig zien. Op woensdag 
stond de vossenjacht op het programma. De juffen en meester van De Hoekstee 

liepen goed vermomd door het centrum van Borger. Het leverde een hoop gegiebel en 
gegil op. De dag werd afgesloten met een heerlijke barbecue. Na een onrustige nacht 
stapten we donderdag alweer vroeg op de fiets voor een survival. Na een hele dag 

klimmen en klauteren in de kou, konden de kinderen zich aan het eind van de middag 
opwarmen (en schoonspoelen) in het subtropisch zwembad van Borger. 

Natuurlijk moest het kamp afgesloten worden met een heuse Bonte Avond. Na een 
pittige fietstocht kon iedereen op vrijdagmiddag zijn vader en moeder weer in de 
armen vallen. Gelukkig hadden we allemaal een lekker lang weekend om bij te tanken 

en uit te slapen! Het kamp was TOP! 
 

 
 

 
 
 

Audit 
Op woensdag 30 mei heeft een audit plaatsgevonden op De Hoekstee. Een audit zien 

wij als een krachtige spiegel: het laat ons zien hoe de school ervoor staat en of de 

beloofde kwaliteit zichtbaar is. De audit biedt ons de mogelijkheid om bepaalde 

aandachtspunten te verbeteren of te optimaliseren. 

De auditor heeft vier lessen bekeken en heeft de zorg en begeleiding op onze school 

onderzocht. Het rapport hiervan ontvangen wij binnenkort maar de auditor heeft 

alvast laten weten dat De Hoekstee een voldoende score krijgt. Natuurlijk zijn wij hier 

erg blij mee! 
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Schoolreisje gr 1/2 
 

Op donderdag 28 juni a.s. gaan de groepen 1 en 2 op schoolreis. 

We gaan naar Attractiepark Duinen 
Zathe in Appelscha.  

Wij verwachten iedereen om 8.50 uur en 
we zijn om ongeveer 15.15 uur terug.  
De kinderen hoeven deze dag geen fruit en drinken mee te nemen. 

Wel is het handig om een setje kleding in een rugzak mee te geven. 
De volgende begeleiders gaan met ons mee op schoolreis. Bianca, Jacqueline, Ineke, 

Rianne, Corintha, Josine, Juf Lisanne en Juf Isabel. We gaan er een fijne dag van 
maken. 
 

 

 
Schoolreisje gr 3 t/m 6 

Donderdag 14 juni gaan de kinderen van groep 3 t/m 6 

op schoolreis naar attractiepark Slagharen. We 

vertrekken rond 9 uur bij school. Komt u ook om ons 

uit te zwaaien? 

Om 5 uur zal de bus weer bij school terugkomen. We 

hopen op een mooie dag. 

Een informatiebrief voor groep 3 t/m 6 volgt. 

 

 

 
 

Laatste schooldag / Circus Tadaa!  
Het lijkt nog ver weg maar voordat we het weten is het zover. 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! 
Om er een spetterende dag van te maken hebben 

we die dag veel hulp nodig van ouders. Heel veel 
ouders! Ouders die de hele dag kunnen helpen, 

maar ook ouders die bijvoorbeeld kunnen 
schminken. Nu vragen we wel vaker jullie hulp, 
maar deze keer is toch net iets anders. We hebben 

uit het gastenboek van circus Tadaa! 
(www.tadaa.nl/scholen-gastenboek) begrepen dat 

het ook voor de ouders een feest is 
om mee te mogen doen! 
Dat feest begint al de avond van tevoren. Iedereen die komt helpen met het circus,  

krijgt op deze avond een uitgebreide (en naar het schijnt hilarische) uitleg over de 
circusdag. 

  
Wees er dus snel bij en meld je aan! Dit kan via ordehoekstee@talentwesterveld.nl 

http://www.tadaa.nl/scholen-gastenboek
mailto:ordehoekstee@talentwesterveld.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigtv6E5ajbAhXRb1AKHTR5BOAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.marshof.nl/index.php?section%3D2%26page%3D105%26modoption%3Dview%26newsletter_id%3D46&psig=AOvVaw1foKsVc07pxlbLlLMjuGlX&ust=1527610048254695
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9yOeh5ajbAhWRmbQKHaTJDZkQjRx6BAgBEAU&url=https://duinenzathe.nl/&psig=AOvVaw3LBdNvZ8H4-W3ynZM3qbDX&ust=1527610103947430
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Met vriendelijke groeten, 
Team en Ouderraad 
  

 

 

 
Fietspad ’t Steegien 

De werkzaamheden aan het fietspad op ’t Steegien vorderen gestaag. Volgende week 
wordt er een begin gemaakt aan de verbinding met school.  Daarmee wordt er een 

veilige verbinding tot stand gebracht voor de fietsers vanaf de Dorpsstraat naar 
school.  
Dit wordt de school aangeboden door Harrie de Jong. Daar zijn we heel erg blij mee. 

Het initiatief is tot stand gekomen vanuit het oogpunt van “maatschappelijk 
ondernemen”. Verbetering van de bereikbaarheid en de veiligheid zijn uitgangspunt. 

Hiermee hopen we ook de drukte op De Hoek te verminderen.  
Bij de toegang tot school is er een fietsparkeerplaats gemaakt zodat er ruimte is voor 

ouders om de fiets te parkeren en de kinderen naar school te brengen. De 
fietsenstalling voor de leerlingen blijft gelijk.  
Wanneer het fietspad klaar is, gaan we het natuurlijk 

feestelijk openen. Hierover zullen we u te zijner tijd 
informeren.  
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Stichting Activiteiten Vledder  

 

  

 op 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het dorpsfeest van Vledder (30 juni t/m 3 juni 2018) zal er op de vrijdagochtend 1 juni een 

spelletjesochtend worden georganiseerd door de Stichting Activiteiten Vledder (SAV). 

Het is de bedoeling dat alle kinderen van OBS De Hoekstee op deze ochtend om 08.30 gebracht 

worden/aanwezig zijn op de Wellegiesweide alwaar de leerkrachten ze op zullen vangen. We zullen er 

deze ochtend onder begeleiding van een feestmeester een dolle boel van maken, allerlei spelletjes doen, 

de tent versieren met een vlaggenlijn en afsluiten met pannenkoeken eten.  

In tegenstelling tot wat er eerder in de nieuwsbrief heeft gestaan, kunnen de kinderen van groep 1,2,3 en 4 

na het pannenkoeken eten om 12.00 uur bij de Wellegiesweide worden opgehaald. De kinderen van 

groep 5,6,7 en 8 blijven op de Wellegiesweide om ook met elkaar pannenkoeken te eten. Na het eten, 

omstreeks 13.30 uur, mogen zij zelf naar huis gaan.   

Wij hebben er alvast zin in!! 
 
Met feestelijke groet, 
namens de feestcommissie 
 
De feestmeester 
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