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PLUIM VAN DE MAAND 

De techniek-opa’s zijn sinds de herfstvakantie 
weer druk aan de slag gegaan. Samen met 
kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 worden er 
ware kunstwerken in elkaar gezet.  
 
Terwijl de kinderen aan het solderen zijn, 
maken ze tevens kennis met techniektermen 
als “overbrenging” en 
“hydrauliek”. 
 
Naast het werken met 
de kinderen kunnen we 
Hendrik, Henk en 
Klaas ook vragen voor 
kleine klusjes in 

school: even een slot repareren, even een bord ophangen. De 
mannen doen het met plezier. De pluim van de maand is dus zeer verdiend. 

 
VOORLICHTING SCHOLEN VOORTGEZET ONDERWIJS 

Om het jaar organiseert ons onderwijsteam een voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs 
(VO). Op donderdag 22 november kwamen de VO-scholen uit de omgeving  naar obs De 
Kievitshoek om zich te presenteren. Er werden presentaties verzorgd door Stad & Esch 
Diever, RSG Tromp Meesters, CSG Eekeringe en AOC Terra ( Wolvega/Meppel). 
Deze informatieavond bood de ouders/verzorgers van onze gr 7/8 leerlingen de mogelijkheid 
om zich breed en vroegtijdig te kunnen oriënteren op de aanstaande stap voor hun 
zoon/dochter: de stap naar het VO. 
Het initiatief om deze avond te organiseren werd zeer gewaardeerd. Zowel door de ouders 
als ook de door de presenterende scholen. 

 
START EXTRA KLEUTERGROEP PER JANUARI 2019 

Vanwege de aanzienlijke groepsgrootte van onze huidige kleutergroep hebben we een 
verzoek ingediend bij Stichting Talent voor aanvullende formatie om per 7 januari met een 
extra kleutergroep te kunnen starten. De Stichting heeft dit verzoek gehonoreerd en daar zijn 
we erg blij mee. Er is dan ook via diverse media een vacature verspreid, waarin wij op zoek 
zijn naar een leerkracht om deze groep te bemensen.  
 
Wanneer we deze groep starten zal de huidige groep dus gesplitst worden. Over hoe deze 
splitsing precies vorm krijgt, informeren wij jullie zodra we dat helemaal duidelijk hebben.  

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

28-11 : Schooltrefbal 

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! 
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Extra inzet leerkracht 

Stichting Talent heeft dit jaar aan alle scholen extra formatie toegekend om een extra 

ondersteuning op het gebied van de kernvakken (Taal, lezen, rekenen) te kunnen geven aan 

kinderen. Voor ons onderwijsteam betekent dat dat er tot aan de zomervakantie ruimte is 

voor een extra leerkracht op 4 ochtenden. Samen met leerkrachten en Internbegeleider 

wordt geïnventariseerd hoe en waar we deze extra uren het beste kunnen inzetten. 

Inmiddels is Susan Groenewegen gevraagd invulling te geven aan deze uren. Per 1 

december zal zij hiermee starten. 

 

BABYNIEUWS! 

Woensdagmorgen rond 10 uur is juf Roanne bevallen van een prachtige zoon, Ties. Moeder, 
vader en zoon maken het goed. Van harte gefeliciteerd, alle drie! 

    

 

 

 

GEZONDE SCHOOL 
Zoals u weet is De Hoekstee ook dit jaar weer ingeloot om deel te mogen nemen aan het 
EU-Schoolfruitproject! De kinderen hebben hun eerste porties fruit al ontvangen!  
De kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit/groente op school. Het is op 
deze dagen niet meer nodig om een eigen pauzehap mee te nemen. 
De Hoekstee neemt graag deel aan dit project omdat wetenschappelijk is aangetoond dat 
kinderen die gezond eten lekkerder in hun vel zitten, minder snel griep krijgen, zich fitter 
voelen en niet te vergeten; makkelijker leren!  
 
 Als school nemen we samen met de ouders gedeelde verantwoordelijkheid in het aanzetten 
tot gezond gedrag. Daarom vragen wij u om uw kind(eren) geen snoep, koek, frisdrank of 
energydrank mee te geven naar school. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

HESJES VOOR DE PLEINWACHT 

Vanaf deze week lopen de pleinwachten in felgele hesjes, voorzien van ons logo op de 
voorzijde en de tekst “PLEINWACHT” op de achterzijde. Het doel hiervan is dat de 
pleinwacht beter herkenbaar is en daardoor sneller benaderbaar wanneer dit nodig is. 

 
KERST OP SCHOOL 

De voorbereidingen voor de kerstactiviteiten zijn in volle gang! U krijgt van ons bericht 

wanneer het definitieve programma bekend is. We willen wel een tipje van de sluier 

oplichten… Op donderdagavond 21 december worden alle kinderen uitgenodigd om op 

school te komen eten. Wilt u er rekening mee houden dat alle kinderen aan het eind van de 

middag weer op school verwacht worden 
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OUD PAPIERACTIE 2019 

Door ouders van leerlingen van onze school wordt maandelijks oud papier ingezameld. Het 

bedrag wat hiermee jaarlijks wordt opgehaald kan tot € 8.000,= oplopen! Dat is twee derde 

van het totaal aan inkomsten van de ouderraad. Op deze manier houden we de 

ouderbijdrage laag. 

Wat organiseren we met deze inkomsten voor de leerlingen? 

* Schoolreisjes/schoolkamp  * Het Sinterklaasfeest 

* De Kerstviering   * De laatste schooldag 

* Het schoolschaatsen  * Diverse lesprogramma’s 

 

Wanneer er door te weinig hulp van ouders geen papier meer opgehaald kan worden, wordt 

er een bijdrage per kind per activiteit gevraagd. Dat willen we graag voorkomen. Daarom 

vragen we uw ondersteuning. 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het formulier dat u kunt invullen. Uw kind heeft ook 

een papieren versie van dit formulier meegekregen. Wilt u het formulier uiterlijk 23 november 

2018 invullen en meegeven aan uw kind? Wilt u liever per mail reageren, dan kan dat ook 

(zijvel@planet.nl. ) Bedankt! 

 

Met vriendelijke groet, 

Ouderraad O.B.S. “De Hoekstee” 

 

 

  
  
Samenstelling MR: Peter Moeken, Helga Boerakker ( oudergeleding) ,José Meijer en Ria 
Molenkamp (namens het personeel). 
Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 
  
Op 8 november hebben we opnieuw een overleg gehad met de MR van De Kievitshoek. 
Omdat beide scholen te maken hebben met veel dezelfde agendapunten is dit een prettige 
vorm van overleg en voor onze gezamenlijke directeur ook handig! 
We hebben met elkaar gesproken over het continurooster en de daarbij behorende 
perikelen. Eind november wordt het continurooster in het team geëvalueerd en zal er een 
voorstel gedaan worden naar de MR.    
  

SINTERKLAAS 

Nog even en het is zover…. Sinterklaas komt zoals ieder jaar ook De Hoekstee weer met 
een bezoek vereren! Wij vieren Sinterklaas op woensdag 5 december. We wachten 
Sinterklaas en zijn Pieten op de speelplaats op. U bent als ouder hierbij van harte welkom. 
Hierna gaan de kinderen naar binnen en vieren we het feest verder. De groepen 1 t/m 4 
gaan op bezoek bij de Sint, in de groepen 5 t/m 8 worden er surprises voor elkaar gemaakt.  
 
Vanaf 11.30 uur zijn ook de kleinere broertjes en zusjes van onze leerlingen van harte 
welkom om de Sint een handje te geven.  
 
Op dinsdagmiddag 4 december hebben we van 16.00 tot 17.00 uur een surprise-kijkmiddag. 
Alle surprises worden dan tentoongesteld in de klassen. Zo kunnen alle kinderen, vaders en 
moeders en andere belangstellenden de kunstwerken komen bewonderen. Wij stellen u 
belangstelling hiervoor zeer op prijs. 

mailto:zijvel@planet.nl
mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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STUDIEDAG KANJERTRAINING 29 NOVEMBER 
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is 
de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een 
prettig schoolklimaat. 
 

Leerkrachten, directie en kinderen leren op een respectvolle 
manier met elkaar om te gaan. Wezenlijke 
gedragsveranderingen binnen groepen zijn niet zomaar in 
een jaar bereikt. Daarvoor is een traject van meerdere jaren 
nodig. Indien de training goed gegeven wordt door ervaren 
mensen, blijkt de training op korte termijn al effectief. 
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met 
bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te 

houden (preventief) of te verbeteren (curatief).Om de Kanjertraining in de klas te mogen 
geven dienen de basistraining en daaropvolgende scholingen gevolgd te worden. Tijdens de 
studiedag van 29 november zullen alle leerkrachten van ons onderwijsteam opnieuw 
getraind worden in de Kanjertraining. Ook zullen enkele personeelsleden van Kaka 
deelnemen om de doorgaande lijn binnen onze school zo optimaal mogelijk te krijgen. Wij 
zijn blij dat Kaka hierin met ons wil samenwerken. 
Alle kinderen zijn donderdag 29 november vrij!  
 
 

CREATIEVE MIDDAGEN 

Wij zijn dit schooljaar weer van start gegaan met de creatieve middagen 
voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen kijken er iedere keer weer naar uit 
om met het onderdeel van hun keuze aan de slag te gaan. Helaas lukt het 
ons steeds moeilijker om voor ieder onderdeel begeleiding te vinden.  
Omdat er op vrijdagmiddag slechts twee leerkrachten van de bovenbouw 
werkzaam zijn, is de hulp van ouders en andere vrijwilligers hierbij zeer gewenst! 
Lijkt het u leuk om met een groepje van ongeveer 10 kinderen op een creatieve manier aan 
de slag te gaan? Meld u dan aan! U kunt zelf bepalen wat u met het groepje kinderen wilt 
gaan doen. U kunt hierbij denken aan borduren, figuurzagen, techniek, tekenen, sport enz. 
enz. Er is veel mogelijk. Wilt u wel meehelpen maar heeft u weinig creatieve ideeën? Geen 
probleem. Samen met u bedenken wij een leuke passende activiteit! 
Wij zouden het heel fijn vinden als u zich wilt opgeven voor een serie van twee opvolgende 
creatieve middagen. Kunt u zelf niet meehelpen, maar kent u wel iemand anders die zou 
willen helpen? Aarzel niet en laat het ons weten! Wij hopen dat we voldoende hulp krijgen 
om er toch weer geslaagde middagen van te kunnen maken. U kunt zich aanmelden bij juf 
Valerianne of meester Hansfried (v.delange@talentwesterveld.nl of 
h.broos@talentwesterveld.nl )  
 

Op de volgende data zijn dit schooljaar de crea-middagen gepland: 
Vrijdagmiddag 23 en 30 november 2018 
Vrijdagmiddag 15 en 22 maart 2019 
Vrijdagmiddag 7 en 14 juni 2019 
 

 
BEWEEGCOACHES ORGANISEREN TREFBALTOERNOOI  
Het is weer zo ver… Het jaarlijkse trefballen scholentoernooi is weer in 
aantocht en jullie willen natuurlijk alle in’s en out’s weten. Bij deze!  
 
Wanneer? 28 november   
Waar? Sportzaal De Spronk, te Vledder                                               
Tijden? Inloop is vanaf 14.45 uur en de eerste wedstrijden zullen om 15.00 uur starten. Het 
toernooi zal rond 17.15uur afgelopen zijn.  

mailto:v.delange@talentwesterveld.nl
mailto:h.broos@talentwesterveld.nl
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Daarna komt natuurlijk de finale!  De twee beste teams van groep 5/6 en 7/8 gaan door naar 
de finale die wordt gehouden op 12 december, Sporthal De Hulsebosch Dwingeloo. Ook 
hier, inloop vanaf 14.45 uur en eerste wedstrijden starten om 15.00uur.  
 
Als laatste….. Dit jaar willen we ons ook focussen op Fair Play bij de kinderen. De teams 
kunnen Fair Play-punten verdienen tijdens de wedstrijden. Het team met de meeste Fair 
Play-punten wint een super leuk School Sport Pret Pakket!! 
 
Tot de 28ste november ?!  
 
Sportieve groet, De Beweegcoaches van Gemeente Westerveld 

 
 

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.  

 
Wij (IVN) dagen jullie uit om het meest lekkere, leuke en gezonde gerecht  van de 
gemeente Westerveld te bedenken!  
- Bedenk (thuis) een gezond recept en stuur deze op! Jullie recepten kunnen tot 

vrijdag 7 december worden ingediend voor deelname aan de kookwedstrijd. Per 
gemeente beoordeelt een heuse vakjury - bestaande uit een kok, beweegcoach en 
een wethouder - de inzendingen. Zij bepalen half december welk gerecht het meest 
lekker, vers, regionaal, gezond en betaalbaar is. Het winnende recept komt op de 
kaart te staan van het deelnemende restaurant in de eigen gemeente. Als jij wint 
dan wint jouw hele schoolklas een kookworkshop onder begeleiding van een chef-
kok! Alle winnende gerechten uit de 12 Drentse gemeenten worden gebundeld in 
een kookboek.  

- Neem bij vragen contact op met Karlijn Meijerink, k.meijerink@ivn.nl , 
0619409145. Inzendingen kunnen gestuurd worden naar: IVN Noord, Bosrand 2, 
9401 SL Assen, of digitaal naar k.meijerink@ivn.nl . 

- Vergeet niet je naam, je klas en je school erbij te zetten!  
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