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Pluim van de maand 
 

Misschien is het u al opgevallen…  De 
schilderijlijsten in de middenruimte staan 

helemaal in het teken van de 
Kinderboekenweek. Ook de bomen 
hebben een metamorfose ondergaan. Ze 

zijn helemaal versierd in mooie 
herfstsferen. Bedankt deco-groep en 

Ingrid voor jullie creatieve inbreng en 
inzet! 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Zelfregulering 
Het onderwijsteam van obs De Kievitshoek en obs De Hoekstee heeft dit jaar 
“zelfregulering van leerlingen” als ontwikkelpunt gekozen. Het eerste 

gezamenlijke studiemoment heeft inmiddels plaatsgevonden. Op deze avond 
stond vooral de volgende vraag centraal: Waarom vinden we zelfregulering van 

leerlingen belangrijk? Deze dialoog leidde onder meer tot de volgende 
uitspraken: 

- Zelfregulering leidt tot gemotiveerdheid 

- Zelfregulering vraagt een kritische werkhouding 
- Zelfregulering vraagt om zelfreflectie 

- Zelfregulering vraagt om verantwoordelijkheid 
 

In een mooie volzin hebben we onze missie ten aanzien van zelfregulering als 
volgt beschreven:  
 

We willen kinderen helpen een houding te ontwikkelen, waar ze de rest van hun 
leven baat bij hebben, doordat ze gemotiveerd zijn om op basis van 

zelfverantwoordelijkheid continu te willen blijven leren. 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

22-10 : Herfstvakantie 

30-10 : Spelletjesmiddag gr 1/2  

 

06-11 : Nationaal Schoolontbijt  

08-11 : MR-overleg 

14-11 : Start schoolfruit (wo-do-vr) 

16-11 : Bezoek gr 7/8 RSG Lijsterbes 

22-11 : voorlichting scholen VO ouders  

    Locatie obs De Kievitshoek 

23-11 : crea-middag gr 5 t/m 8 

23-11 : Nieuwsbrief 4 

29-11 : Studiedag Kanjertraining 

   Alle kinderen zijn vrij ! 

30-11 : Crea-middag gr 5 t/m 8 

 

04-12 : Kijkmiddag surprises 

05-12 : Sint op school 

14-12 : Nieuwsbrief 5 

20-12 : Kerstviering 

21-12 : Alle kinderen ’s middags 

  vrij! 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



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

 

Na het waarom zal de komende periode vooral worden ingestoken op het hoe. 
Hoe gaan we zelfregulatie bevorderen? Op de volgende studiemiddag gaan we 

hiermee gezamenlijk aan de slag. Ondertussen worden leerkrachten uitgedaagd 
om in kaart te brengen wat er op school allemaal al gedaan wordt aan 
zelfregulatie en waar nog winst valt te behalen.  
 

 

EU-schoolfruit 
Dit schooljaar doet onze school weer mee met het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk 

legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren 
kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is 

niet alleen gezond, maar ook gezellig! 
  
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken 

lang een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om 
gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hiermee op woensdag 14 
november. Het fruit wordt dit schooljaar geleverd door Vitamine & Zo. B.V. , een 

andere leverancier dan voorgaande jaren. 
  

Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden woensdag, donderdag en vrijdag. 
Op deze dagen hoeft u dus geen pauzehap mee te geven. Mocht het aangeboden 
fruit te weinig zijn voor uw kind(eren) dan kunt u er altijd voor kiezen een extra 

portie fruit mee te geven. 
  

Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan deze groente- en 
fruitverstrekkingen. 

  
De gratis verstrekkingen van het schoolfruit lopen van 14 november 2018 tot en 
met 19 april 2019. 

 
Het Nationaal Schoolontbijt 

Op dinsdag 6 november kunt u uw zoon of dochter voor één keer zonder ontbijt 
naar school sturen! Deze ochtend schuift de hele school namelijk aan tafel voor 
een gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag. Zo 

leren de kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is 
en wat je ’s ochtend het beste kunt eten. Beginnen met een ontbijt geeft je vijf 

voordelen: 
  Ontbijten geeft je energie 

Het lichaam heeft een ontbijt nodig om met energie te kunnen leren, werken, 

sporten en te spelen. Zeker omdat het lijf het ‘s nachts zonder eten heft moeten 
doen. 
  Ontbijten levert voedingsstoffen 

 Een ontbijtje levert de vezels, vitamines en mineralen waar je lijf om vraagt. Als 
je daar de dag niet mee begint, haal je die achterstand maar moeilijk in. 
  Ontbijten helpt de stoelgang  

Het ontbijt is de eerste maaltijd na een lange nacht slapen, waarin je natuurlijk 

niets eet of drinkt. Dan is het nodig je darmen aan de gang te krijgen. Jouw 
ontbijt zet ’s ochtends meteen je darmen aan het werk en dat helpt een goede 

stoelgang.  
 Ontbijten houdt je op gezond gewicht  
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Als je de dag niet begint met een ontbijt, krijg je al snel de verleiding om naar 

tussendoortjes zoals snoep en snacks te grijpen. Wie een gezond gewicht wil 
houden, doet er dus slim aan om de dag met een ontbijt te beginnen. 
  Ontbijten is lekker en gezellig  

Dat ontbijten gezond is, is nu wel duidelijk. Maar we zouden het belangrijkste 
bijna vergeten: ontbijten is superlekker en heel gezellig! 
 

Techniek opa’s 

Na de herfstvakantie gaan opa Hendrik, opa Henk en opa Klaas weer aan de slag 
met techniek. We zijn blij dat zij ons willen ondersteunen in het aanbieden van 

techniek in ons onderwijs. 
 
Studiedag Kanjertraining 

In het schooljaar 2018/2019 staat een aantal studiedagen gepland. De eerste 
studiedag vindt plaats op donderdag 29 november. Deze dag zal voor de 

leerkrachten in het teken staan van de Kanjertraining. Alle leerlingen zijn deze 
dag vrij. Deze datum stond nog niet aangegeven in de praktijkgids. 

 
De Kanjertraining gaat uit van een 5-tal gedragsregels die wij in de school 
hanteren. Dit geldt voor alle betrokkenen op de school: kinderen, leerkrachten 

en ouders. 
We helpen elkaar 

We vertrouwen elkaar 
We werken samen, niemand speelt de baas 
We hebben plezier, we lachen niet uit 

We doen mee, we doen niet zielig 
Deze regels zijn door de hele school zichtbaar en worden regelmatig besproken. 

De Kanjertraining vertaalt gedraag aan de hand van verschillende petten. De 
witte pet is voor de Kanjer, die houdt zich aan bovenstaande afspraken. 
De gele pet vertoont bang gedrag, durft niet voor zichzelf op te komen. Denkt 

negatief over zichzelf. 
De rode pet vertoont veel 

"grappig" gedrag ten koste 
van iemand anders. Dit uit 

zich veelal in uitlachen. 
De zwarte pet vertoont 
pestgedrag, kan agressief 

zijn, doet vervelend en boos 
tegen anderen. 

 
 
 

We hopen dat kinderen zoveel mogelijk een witte pet opzetten op een manier die 
bij hem of haar past!  

 
De overige studie(mid)dagen: 

- Vrijdag 15 februari 2019 

- Dinsdag 11 juni 2019(studiedag van de stichting) 
- Dinsdagmiddag 2 juli 2019 
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Inleveren toestemming AVG 

Het is Stichting Talent gelukt om alles AVG-proof te krijgen. Nu is het de beurt 
aan de scholen om het beleid uit te voeren. Onlangs heeft u via een e-mail van 

school een toestemmingsformulier gegevensverwerking toegestuurd gekregen. 
Ook hebben alle kinderen een papieren versie van dit formulier mee naar huis 
gekregen met de vraag of u dit wilde invullen en weer wilde inleveren bij de 

leerkrachten. Ondertussen hebben we al heel wat formulieren mogen ontvangen, 
maar nog lang niet allemaal! Wilt u, als u dat nog niet gedaan heeft,  het 

formulier alsnog even invullen en op school inleveren?  
 

Voorlichting VO 

Op donderdagavond 22 nov verzorgt het VO-onderwijs uit onze regio een 

informatieavond op obs De Kievitshoek in Wilhelminaoord. Deze avond vindt 
eens in de twee jaar plaats en is bedoeld voor de ouder(s)/ verzorger(s) van 

onze leerlingen uit groep 7 en 8. Er wordt informatie gegeven over de structuur 
van het voortgezet onderwijs en de accenten die iedere school daarin zelf legt. 

De presentaties worden verzorgd door AOC-Terra (Wolvega/Meppel), CSG 
Eekeringe, RSG Tromp Meesters en stad & Esch Diever. CSG Eekeringe en RSG 
Stationsstraat zullen deze avond gezamenlijk de presentatie geven.  

Vanaf 19.15 uur kunt u binnenlopen en wordt u een kopje koffie/thee 
aangeboden. Om 19.30 uur starten we met de presentaties.  

De ouders van de kinderen uit de groepen 7 en 8 ontvangen binnenkort via de 
mail een formulier waarop zij kunnen aangeven welke presentatie(s) zij willen 
bijwonen. Dit formulier kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren). 

 

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

Molenkamp (namens het personeel). 

Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 

 
Gezocht!  

De MR van obs De Hoekstee is op zoek naar een nieuw MR-lid. Helga Boerakker 
gaat, vanwege drukte die komt kijken bij een verhuizing, de MR verlaten. Wij 
zijn, per direct, op zoek naar een kritische en enthousiaste ouder die haar plek 

wil innemen.  
De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen 

ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. Naast zaken 
waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies 
uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Je zit in de MR namens de 

ouders van de school en het is van belang om te weten wat er onder ouders 
leeft. De MR vergadert 6 keer per jaar, samen met de MR van obs De 

Kievitshoek.  
Is het iets voor u om zitting te nemen in de MR? U kunt zich dan vóór 8 
november aanmelden bij José Meijer (j.meijer@talentwesterveld.nl). Bij 

meerdere belangstellenden zal er een verkiezing uitgeschreven worden. De 
school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen 

meedenken. Wie weet zijn we op zoek naar u! 
 

 

 

mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
mailto:j.meijer@talentwesterveld.nl
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De MR-geleding van De Hoekstee is op maandag 1 oktober bijeen gekomen,  

samen met de MR van obs De kievitshoek. De MR heeft kennisgemaakt met 
Albert Elken. We hopen op een prettige en effectieve samenwerking met onze 

nieuwe directeur. 
Deze avond zijn de officiële documenten besproken en goedgekeurd. Daarnaast 
hebben we met elkaar gesproken over de eerste ervaringen met het 

continurooster. Dit zal een  terugkomend agendapunt zijn op onze 
vergaderingen. De eerste geluiden zijn positief, maar er zijn ook zeker een aantal 

kanttekeningen die we met elkaar willen bespreken. 
We hebben ook gesproken over verkiezingen voor de MR. Helga Boerakker, lid 
van de oudergeleding, wil graag haar taken binnen de MR neerleggen. Zoals u 

hebt kunnen lezen in deze nieuwsbrief, zijn wij voor Helga op zoek naar een 
andere ouder die het leuk en interessant vindt om mee te denken over 

beleidszaken van de school. Misschien is dit iets voor u? Aan het eind van het 
schooljaar nemen we ook afscheid van Peter Moeken. Ook voor hem zoeken we 
een plaatsvervanger. In mei zullen we hiervoor een verkiezing uitzetten. Niet alle 

agendapunten zijn aan de orde gekomen. Deze nemen we mee naar de volgende 
bijeenkomst op 8 november. 
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Prikbord 
Meer informatie over onderstaande items is te vinden op het informatiebord in school 

- 25 november, 18.00-20.00 uur. Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan houdt 

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer Frederiksoord e.o.” op zondag 25 november een 

lichtjesavond op de begraafplaats in Vledder. Nabestaanden kunnen een kaarsje 

branden bij het graf,urn of het strooiveld van hun overleden dierbaren. Tevens is er 

een plek gecreëerd om een kaarsje te branden voor dierbaren die hun laatste 

rustplaats niet op de begraafplaats in Vledder hebben gevonden. Kinderen kunnen 

bijv: een glazen potje met waxinelichtje beplakken/schilderen en dan met de ouders 

naar de lichtjesavond komen ter afsluiting.  

 


