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Nieuwsbrief, uitgave van OBS “De Hoekstee”, schooljaargang 19, nr. 2. 28-09-2018.  

 
Pluim van de maand 
Wij willen jullie allen graag bedanken 
voor uw vertrouwen en openheid 

tijdens de ‘startgesprekken’. Wij vinden 
het prettig dat jullie met ons willen 

nadenken over de juiste aanpak en 
zorg voor jullie kinderen. Wij 
waarderen deze samenwerking zeer! 

 
 

Kennismaking donderdag 11 oktober  
Als u deze nieuwsbrief leest, dan zitten de eerste weken van het schooljaar er alweer 
op. Ik heb deze 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 en 
heb niet de illusie dat ik deze allemaal ga onthouden. Mijn bedoeling is dat ik de 

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

  
Daarom wil ik jullie uitnodigen voor een kennismakingsavond op donderdag 11 
oktober. U bent welkom vanaf 19.30 uur. Het eerste kwartier is bedoeld als inloop, 

daarna wil ik graag met jullie in gesprek over hoe ouders de school beleven en 
ontvang ik graag tips en tops van jullie. De avond duurt tot uiterlijk 21.00 uur.    

 
Middagpauze 
Sinds de invoering van het continurooster blijven alle kinderen tussen de middag op 
school. Natuurlijk is dit best even wennen. Op basis van ervaringen is het dus ook 

goed mogelijk dat we af en toe wat aanpassingen zullen doen in de organisatie van 
het overblijven. 
 

Op dit moment is het zo dat er toezicht wordt gehouden door 2 pedagogisch 
medewerkers van Kaka. Voor de medewerkers van Kaka en onze leerkrachten vraagt 

dat goede afstemming.  
Voor de kinderen betekent dat, dat ze tussen de middag met andere toezichthouders 
te maken hebben dan de voor hen bekende leerkrachten. We merken dat ze dat nog 

wel eens lastig vinden, wat zich (te vaak) uit in minder respectvol gedrag dan 
wenselijk. Dit hebben we in de klassen met hen besproken en natuurlijk spreken we 

de leerlingen daar ook individueel op aan. We gaan ervan uit dat ook ouders het 
belang hiervan inzien en indien nodig het gewenste gedrag bespreekbaar maken. 

 
 
 

 

BELANGRIJKE DATA: 

03-10: Opening Kinderboekenweek 

05-10: juf Roanne gaat met verlof 

10-10: Boekenmarkt op school 

11-10: kennismakingsavond 

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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EU-schoolfruitproject 
Obs De Hoekstee is weer ingeloot om deel te nemen aan het EU-
schoolfruitproject! De deelnemende scholen ontvangen 20 weken 

lang gratis schoolfruit voor alle leerlingen. De kinderen krijgen in 
de kleine pauzes vanaf dinsdag 13 november op de dinsdagen, 
woensdagen en donderdagen een stuk groente of fruit. Op de 

maandagen en vrijdagen nemen de kinderen een pauzehap van 
thuis mee. 

 
Wij vinden het belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten 
proeven. Zo maken ze kennis met veel verschillende smaken en structuren. Smaak is 

iets dat je kan ontwikkelen. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen 
ze in de klas vaak lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten! 

Op vrijdag 19 april stopt het project weer. Wij hopen dan natuurlijk dat alle kinderen 
zelf groente en fruit meebrengen naar school.  
 

Wij zijn erg blij dat we weer zijn ingeloot. Zo zetten we weer een stap op weg naar 
een gezonde school! 

 
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 10 oktober.  
 

Naam: ______________________Groep:_______________________  
 

Naam: ______________________Groep:_______________________  

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

 

Creamiddagen  
In de vorige nieuwsbrief stond dat u zich kon aanmelden bij juf Sharon en juf Roanne 

om te helpen met de creamiddagen. Zij organiseerden de creamiddagen vorig 
schooljaar. Dit schooljaar zal de organisatie in handen liggen van juf Valerianne en 
meester Hansfried. Zij zien uw aanmelding graag tegemoet!   

  
De creamiddagen vinden plaats op:  

Vrijdag 12 en 19 oktober  Vrijdag 15 en 22 maart  
Vrijdag 23 en 30 november  Vrijdag 7 en 14 juni   

mailto:m.frijhoff@talentwesterveld.nl
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Plusklassen Stichting Talent Westerveld 
Met de invoering van passend onderwijs heeft ook het 
passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen meer 

aandacht gekregen. Zo ook bij Stichting Talent 
Westerveld! 

De stichting heeft vorig schooljaar het initiatief genomen 
om boven-schoolse plusklassen op te zetten. Dit wil zeggen dat alle scholen binnen 
Stichting Talent Westerveld kinderen kunnen aanmelden voor de plusklassen. Deze 

aanmelding geschiedt door de IB’ers van de scholen, in samenspraak met de meer- 
en hoogbegaafdheidcoördinatoren, de leerkrachten en de ouders. 

Dit schooljaar zijn we van start gegaan met twee plusklassen voor de kinderen van 
groep 5/6 en twee voor de kinderen van groep 7/8. De aangemelde kinderen  
bezoeken één ochtend in de week een plusklas. Deze is gevestigd in een lokaal in obs 

De Hoekstee in Vledder. De groepen worden begeleid door juf José Meijer.  
 

De plusklas is bedoeld voor “slimme” kinderen die meer willen of meer nodig hebben. 
Méér plezier, méér inzicht in zichzelf, méér kennis over denken en leren en méér 
uitdaging.  

De Plusklas is een aanvulling op wat er op school gebeurt. De kinderen van de 
plusklassen kunnen meer aan dan het reguliere onderwijsaanbod hen vaak biedt. De 

kinderen beschikken veelal over een onderzoekende houding en een creatief 
denkvermogen. In een plusklas kunnen deze kinderen leren op een manier die bij hen 

past. Ook ontmoeten ze ‘peers’, ontwikkelingsgelijken aan wie ze zich kunnen 
spiegelen.  
 

In De Plusklas wordt er aandacht besteed aan verschillende soorten 
denkvaardigheden en het toepassen daarvan. Daarnaast is er aandacht voor de 

‘mindset’, filosoferen, het leren-leren, het creatief denken en natuurlijk ook aan 
cognitief uitdagende opdrachten.  
Per periode werken we aan een thema. Aan de uitvoering van deze thema’s worden 

duidelijke eisen gesteld. Daarnaast stellen de kinderen ook eigen doelen waarmee ze 
aan de slag gaan.  

Ons doel is om deze kinderen zo uit te dagen dat ze het plezier in school behouden en 
hen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen groei (mindset)!  
Wilt u meer informatie over de plusklas? Neem dan gerust contact op met José Meijer 

j.meijer@talentwesterveld.nl  

 
 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019 (verbeterde versie) 
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  13 juli t/m 23 augustus 2019.  

 

mailto:j.meijer@talentwesterveld.nl
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: 
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 

- Kledingbeurs Havelte: tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs. Vrijdag 5 
oktober (20.00-21.30 uur) en zaterdag 6 oktober (09.00-10.00 uur)  
Fb:Kledingbeurs Havelte   www.kledingbeurshavelte.nl    Twitter:@Kledinghavelte 

- Kledingbeurs Noordwolde. (restaurant van sporthal De Duker) Vrijdag 5 oktober 

(19.30-21.30 uur) en zaterdag 6 oktober (9.30 – 11.00 uur) 

 

 

.  

http://www.astron.nl/
www.kledingbeurshavelte.nl

