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Nieuwsbrief, uitgave van OBS “De Hoekstee”, schooljaargang 19, nr. 1. 14-09-2018.  

De kop is er weer af!  
We zijn het schooljaar 2018-2019 

swingend van start gegaan. 

Gelukkig waren alle leerlingen en 

leerkrachten weer gezond op 

school. We willen onze nieuwe 

leerlingen speciaal  welkom heten. 

We wensen hen veel plezier bij ons 

op school. We gaan er met z’n allen 

een mooi schooljaar van maken! 

Misschien overbodig om te 

vermelden, maar als u dingen wilt 

bespreken, vragen hebt of opmerkingen (zowel positief als verbeterpunten) dan zijn 

die altijd welkom. U kunt uiteraard bij de leerkracht terecht, maar de deur van het 

kantoor van Albert (en José) staat ook altijd open, mocht er iets te bespreken zijn, 

wees welkom!  

 

Pluim van de maand 
Wij willen heel graag de ouderraad bedanken voor de organisatie 

van Circus Tadaa! en het afscheid van meester André. Wat een 

geweldig feest hebben jullie ervan gemaakt. Het was een prachtige 

afsluiting van het schooljaar. Wij willen jullie bedanken voor jullie inzet en 

enthousiasme en hopen ook dit schooljaar weer op een hele prettige samenwerking!  

 
Kennismaking 
Als u deze nieuwsbrief leest, dan zitten de eerste twee weken van het schooljaar er 

alweer op. Ik heb deze twee weken als heel plezierig ervaren. Na een hartelijk welkom 

door de leerkrachten heb ik al veel handen van ouders mogen schudden en ben ik in 

alle klassen even langs geweest om kennis te maken. Ik heb heel veel namen gehoord 

maar heb niet de illusie dat ik deze allemaal ga onthouden. De eerste weken zal ik 

vooral gebruiken om de school te ontdekken en iedereen nog beter te leren kennen. 

Binnenkort worden de startgesprekken gehouden. Op een aantal van die momenten 

zal ik in de hal verblijven en ik hoop dan op een informele manier met ouders in 

gesprek te komen.  

 

 
 

 

BELANGRIJKE DATA: 

03-09: Swingende start schooljaar 2018-2019 

17-09: Inschrijving Startgesprekken 

17-09: Informatieavond ouders Plusklas-leerlingen 

24-09: Shakespeare theater gr 8  

24-09: Start week van de Pauzehap (gr. 5 t/m 8) 

24-09: week van de Startgesprekken 

 

03-10: Opening Kinderboekenweek 

05-10: juf Roanne gaat met verlof 

10-10: Boekenmarkt op school 

12-10: Creamiddag gr 5 t/m 8 

19-10: Creamiddag gr 5 t/m 8 

22-10: Start herfstvakantie 

30-10: Spelletjesmiddag gr 1/2 
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Kinderboekenweek 
Elk jaar vieren we in oktober de Kinderboekenweek. Het thema van de  

Kinderboekenweek 2018 is Vriendschap met het motto Kom erbij!. De 

Kinderboekenweek start op woensdag 3 oktober en eindigt bij ons op school op 

vrijdag 12 oktober. 

We zullen ook dit schooljaar de Kinderboekenweek weer feestelijk openen. Daarna 

starten we iedere dag met elkaar in de middenruimte. Steeds zal één van de 

leerkrachten een stukje voorlezen. Wij hopen dat kinderen (voor)lezen als een feest 

zullen ervaren en zelf ook uitgedaagd worden om een boek te gaan lezen.  

 

Boekenmarkt 
In het kader van de Kinderboekenweek organiseren we op woensdag 10 oktober weer 

een leuke boekenmarkt. Je kunt je oude boeken voor een klein prijsje verkopen (op 

een kleedje) of zelf allemaal leuke boeken kopen. 

De kinderen die boeken willen gaan verkopen, kunnen zich via onderstaand strookje 

opgeven of mailen naar: m.frijhoff@talentwesterveld.nl. 
 

Bedenk van te voren prijzen voor je boeken. Om 11.30 uur mag 

je je boeken uitstallen, groep 1 t/m 4 in ieder geval onder 

begeleiding van een volwassene. We starten de verkoop voor 

groep 1 t/m 4 om 11.45 uur. Ouders zijn ook van harte welkom 

om hun kind te begeleiden. Natuurlijk kunnen kinderen ook 

samen met de leerkrachten boeken uitzoeken. 

Rond 12.00 uur kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 ook aansluiten, onder leiding 

van de leerkrachten. Uit ervaring blijkt dat kinderen vaak vergeten geld mee te 

nemen om boeken te kunnen kopen. 

Daarom kunnen de kinderen van groep 1 t/m 4 vanaf maandag al een portemonnee 

of enveloppe met geld en naam erop meenemen en aan juf/meester geven. 

We hopen weer op een goede verkoop en veel leesplezier de komende tijd. 

En…vergeet dus niet je geld mee te nemen!  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik geef me op voor de kleedjesverkoop op 4 oktober. 

Naam: ______________________  Groep:_______________________ 

Naam: ______________________  Groep:_______________________ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Startgesprekken 
In de week van 24 september zullen weer de jaarlijkse ‘Startgesprekken’ 

plaatsvinden. Startgesprekken zijn gesprekken tussen ouder(s)/verzorger(s) en de 

leerkrachten. Deze gesprekken zijn, naast het kennismaken met elkaar, bedoeld om 

met elkaar over de wederzijdse verwachtingen te praten. Wij hopen dat er op deze 

manier een goede samenwerking tot stand komt. Vanaf maandag 17 september 

kunt u zich op school inschrijven voor een startgesprek met de leerkracht(en) van uw 

kind(eren) 

mailto:m.frijhoff@talentwesterveld.nl
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Creamiddagen 
Ook dit schooljaar organiseren wij voor de groepen 5 t/m 8 weer een aantal 

creamiddagen op de vrijdagmiddag. Vorig schooljaar hebben we veel hulp van ouders 

gekregen om de begeleiding van deze dagen rond te krijgen. Wij hopen dat we ook dit 

schooljaar weer op de hulp van vele ouders kunnen rekenen. De kinderen verheugen 

zich er al op! 

Mocht u een onderdeel willen begeleiden of willen assisteren bij een onderdeel, dan 

kunt u dit aangeven bij juf Roanne of juf Sharon. Zij zorgen voor de organisatie.  

 

De creamiddagen vinden plaats op: 

Vrijdag 12 en 19 oktober 

Vrijdag 23 en 30 november 

Vrijdag 15 en 22 maart 

Vrijdag 7 en 14 juni  

 

Praktijkgids 
Bij de aanmelding van uw kind ontvangt u van ons de schoolgids van obs De 

Hoekstee. U kunt de jaarlijks aangepaste schoolgids ook vinden op de website van de 

school. Omdat de schoolgids een vrij lijvig document is, hebben we besloten om u 

jaarlijks een beknopte versie aan te bieden met alle praktische informatie die ouders 

nodig kunnen hebben gedurende het schooljaar. Dit is de praktijkgids. U ontvangt 

deze binnenkort in een papieren versie. Uw oudste kind krijgt deze mee. Mocht u 

informatie missen, dan vernemen wij dat graag via de mail: 

hoekstee@talentwesterveld.nl  

 

Plusklas Stichting Talent 
In schooljaar 2017-2018 is Stichting Talent gestart met twee bovenschoolse 

plusklassen. De plusklassen waren toen gevestigd in de Ten Darperschoele in Wapse. 

Omdat de zolder die De Plusklas tot haar beschikking had eigenlijk wat te klein (en te 

warm) was zijn we dit schooljaar uitgeweken naar een lokaal in obs De Hoekstee. We 

starten dit schooljaar met maar liefst vier groepen. Drie van deze groepen worden 

begeleid door José Meijer, voor de vierde groep staat er nog een vacature open. Op 

maandagavond 17 september organiseert de Plusklas een ouderavond voor alle 

ouders van de plusklaskinderen. Meteen in diezelfde week gaan drie van de vier 

plusklassen van start. 

De Plusklas is bedoeld voor kinderen die meer aankunnen dan het reguliere 

onderwijsaanbod hen biedt. Zij moeten op een andere manier uitgedaagd worden. 

In de nieuwsbrief van oktober krijgt u meer inhoudelijke informatie  over de Plusklas 

 
 

 
 

 
 
 

mailto:hoekstee@talentwesterveld.nl
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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.  

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 

 

Formatie schooljaar 2018/2019 
 

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2 Hennie Hennie Hennie Hennie Monique 

3/4 Sharon Sharon Monique Monique Sharon 

5/6 Ria Ria Ria Hansfried Hansfried 

7/8 Roanne Roanne Roanne Roanne Roanne 
 

Tijdens verlof Roanne 08-10-2018 / 22-02-2019 

7/8 Nienke Nienke Valerianne Valerianne Valerianne 

Na verlof Roanne 

7/8 Roanne Roanne Roanne Valerianne Valerianne 

 
 
 
 
 

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018. 

Kerstvakantie 24 december 2018 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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Samenstelling MR: Peter Moeken, Helga Boerakker ( oudergeleding), José Meijer en Ria 

Molenkamp (namens het personeel). Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 

 
De MR-geleding van De Hoekstee komt op woensdag 3 oktober weer bijeen,  samen 

met de MR van obs De Kievitshoek. We willen graag een samenwerking 

bewerkstelligen zonder af te doen aan de identiteit van de beide scholen. Hier gaan 

we de komende tijd mee aan de slag. Enkele andere belangrijke gespreksonderwerpen 

zullen zijn: het continurooster, de Gezonde School, besteding van het geld voor de 

werkdrukvermindering en het bespreken en goedkeuren van officiële documenten 

zoals de schoolgids, het schooljaarverslag en het schoolplan. 

Dit schooljaar zullen er ook verkiezingen plaatsvinden voor nieuwe MR-leden. Denkt u 

er alvast over na of het misschien iets voor u is om deel te nemen in de oudergeleding 

van de MR! 

 
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. Binnenkort zal het vignet 

officieel overhandigd worden. De datum hiervoor staat nog niet vast. 

Zodra er een datum gepland is, brengen wij u hiervan op de hoogte. 

 

Dit 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”. 

De week van 24 t/m 28 september staat voor de groepen 5 t/m 8 in het teken van de 

Pauzehap. Als gezonde start van het schooljaar starten we in de week van 24 t/m 28 

september voor de groepen 5 t/m 8 met  

De Week van de Pauzehap: vijf dagen 

met filmpjes, opdrachten en gezonde 

tussendoortjes voor de hele groep. 

Leerlingen ervaren met elkaar hoe 

lekker zo’n gezonde pauzehap kan zijn! Ook bewegen en op tijd ontspannen horen 

natuurlijk bij een gezonde start.  

 

We hebben ons dit schooljaar weer ingeschreven voor het ‘schoolfruit’. We hopen 

natuurlijk dat we weer ingeloot worden. Ook zullen er dit schooljaar meerdere 

activiteiten georganiseerd worden in samenwerking met de beweegcoaches 

Westerveld. Wij zullen u hierover informeren in de Nieuwsbrief. 

 
 

mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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Nationale Sportweek van start in Westerveld  
Van zaterdag 15 september tot en met zaterdag 29 september vindt de Nationale 

Sportweek weer plaats in Westerveld. Verenigingen houden deze week letterlijk en 

figuurlijk open huis om zo hun sportclub op een positieve wijze onder de aandacht 

te brengen bij de kinderen en volwassenen. Kinderen en volwassenen kunnen op 

de door verenigingen doorgegeven dagen en tijden tijdens de Nationale Sportweek 

gratis meesporten, om hen zo op een laagdrempelige manier enthousiast te 

maken voor de sport.  

Promotie sporten en bewegen  

De Nationale Sportweek is een initiatief van het NOC*NSF met als doel sporten en 

bewegen te promoten. De Nationale Sportweek laat zien hoe gezond en vooral 

leuk sporten en bewegen is. Deze sportieve week zorgt ervoor dat mensen op een 

laagdrempelige manier kennis kunnen maken met sport. U kunt gratis deelnemen 

aan deze trainingen. Van te voren aanmelden is niet nodig. Op de Facebookpagina 

van ‘Beweegcoaches Westerveld’ kunt u de dagen en de tijden van elke vereniging 

tijdens de Nationale Sportweek nog eens nalezen. Tevens wordt dit schema aan 

alle basisschoolkinderen via de scholen verstrekt.  

Westerveld in actie  

De Nationale Sportweek is onderdeel van Westerveld in actie!, de uitvoering van 

het programma bewegen en gezondheid van de gemeente Westerveld. Hiervoor 

hebben de beweegcoaches van de gemeente in de vier hoofdkernen werkgroepen 

opgericht. Doel van Westerveld in actie! is het stimuleren van een gezonde leefstijl 

onder alle inwoners van de gemeente Westerveld. 

Oktobermaand kindermaand  
Oktobermaand Kindermaand wordt georganiseerd om kinderen, met hun 

(groot)ouders, gratis kennis te laten maken met kunst, cultuur en erfgoed in Drenthe 

in de maand oktober. Niet voor ieder kind is het vanzelfsprekend om musea of 

theaters te bezoeken en om deel te nemen aan culturele activiteiten. Alle leerlingen 

krijgen op 19 september het speciale (korting)boekje mee met het aanbod op 

zaterdagen en zondagen in oktober. 

 

Prikbord 
Meer informatie over onderstaande items is te vinden op het informatiebord in school 
 

- 6-10-2018: Open dag Astron Jive. Weekend van de wetenschap. Bouwen aan ’s 
werelds grootste telescoop. (oude Hoogeveense dijk 4, Dwingeloo. www.astron.nl) 

- Kleutergym als basis voor elke sport. Sportvereniging Vledder. Sporthal De Spronk. 
Elke dinsdagmiddag van 16.30-17.30 uur 

- 26-09-2018: Sportvereniging Vledder organiseert apenkooifestijn in sporthal De 
Spronk. Start 13.45 (inloop vanaf 13.30 uur) eindtijd: 15.15 uur. Gratis toegang en 
inclusief Koek en zopie. Gymschoenen en gymkleding verplicht. 

- 22-09-2018: Rabobank MTB jeugddag. MTB-vereniging Havelte. Kosten: € 5,- . 
Eventueel kan fiets gehuurd worden. 11.00-15.00 uur. Inschrijven vanaf 10.00 uur 
of via jeugd@mtbhavelte.nl 

 

 

http://www.astron.nl/
mailto:jeugd@mtbhavelte.nl
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