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PLUIM VAN DE 

MAAND 

Wat hebben we weer 
een gezellig 
sinterklaasfeest met elkaar gevierd! Alle 
klassen hebben een handige container 
van de Sint gekregen om het 
buitenspeelmateriaal in op te bergen. 
Hier zijn wij erg blij mee! We willen Sint 
en zijn Pieten bedanken voor dit mooie 
cadeau! Ook willen we de ouderraad en 

alle andere vrijwilligers bedanken voor de organisatie van dit zeer geslaagde feest. Jullie 
hebben er met elkaar weer wat moois van gemaakt. Bedankt en graag weer tot volgend 
jaar!  

 
START EXTRA KLEUTERGROEP PER JANUARI 2019 

Per 7 januari starten we met een extra kleutergroep. Inmiddels hebben we na een fijn 

sollicitatiegesprek hiervoor een nieuwe collega gevonden: Sanderijn Swen. Hieronder stelt zij 

zich nader aan u voor. Uiteraard heten wij Sanderijn van harte welkom, wensen wij haar een 

fijne tijd toe op obs De Hoekstee en zien we uit naar een mooie samenwerking. 

 

Met het starten van de nieuwe groep wordt de huidige kleutergroep gesplitst. De nieuwe 

indeling wordt door juf Hennie met de ouders van groep 1/2 gedeeld. 

 

De twee kleutergroepen gaan samen het speellokaal en het kleuterlokaal delen. De ene 

groep start in het kleuterlokaal met kring- en spelactiviteiten, terwijl de andere groep in de 

kleuterklas start met instructie of een werkles. Rondom de pauze wordt er dan gewisseld 

van ruimte. In de ruimte waar de dag wordt geëindigd, wordt de volgende dag begonnen. 

 

KINDERPOSTZEGELS 2018 

De Kinderpostzegelactie heeft dit jaar € 9.401.715 euro opgebracht. Het geld is bedoeld om 

400.000 kinderen te helpen aan een goed en veilig thuis. De 

kinderen uit groep 7/8 van De Hoekstee hebben hieraan ook 

hun steentje bijgedragen. Zij haalden met elkaar maar liefst het 

bedrag van €3.204,23 op. Een prachtig resultaat! Hiermee 

kunnen veel kinderen geholpen worden. 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

20-12 : Kerstviering 

21-12 : Alle kinderen ’s middags vrij! 

(vanaf 12.00 uur) 

22-12 

t/m : Kerstvakantie 

06-01 

 

07-01 : Eerste schooldag in 2019 
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KERST OP SCHOOL  

Op donderdagavond 20 december verwachten we alle kinderen op school voor het 
kerstdiner. Het feest begint om 17:30 uur en de gezamenlijke afsluiting zal rond 19:00 uur 
zijn. 

Het kerstdiner wordt door de kinderen zelf (en hun ouders natuurlijk!) samengesteld. In de 
klassen hangen de formulieren waarop u kunt aangeven welk gerecht u wilt verzorgen.  

Het is de bedoeling dat u iets klaarmaakt wat de kinderen lekker zullen vinden ; bijvoorbeeld 
soep, minipizza’s of stokbrood met kruidenboter of soesjes…. 

Als ieder kind een gerechtje meeneemt voor +/- 8 kinderen, dan is er van alles te kiezen van 
het kerstbuffet. Het kerstbuffet komt in de eigen groep(en) van uw kind(eren) te staan, 
zodat de kinderen gezellig met hun klasgenootjes kunnen genieten van al het lekkers. 

Na afloop zullen de eventueel overgebleven gerechtjes in de hal worden uitgestald, zodat de 
ouders hier vanaf 18.30 uur ook nog van kunnen proeven.  

Alle kinderen worden om  18.30 uur door hun ouders opgehaald. Met elkaar gaan we in een 
verlichte optocht een kleine wandeling maken, waarna we het kerstfeest op school in het 
nieuwe openlucht theater op het schoolplein zingend afsluiten. 

Kort samengevat:  

 20 december is er een kerstbuffet op school van 17:30 – 19:00 uur. 

 Inloop vanaf 17:10 uur. Na het afgeven van het gerecht, wachten de kinderen op de 

speelplaats. 

 Elk kind neemt een gerecht mee voor het buffet ( voor +/- 8 personen). 

 De intekenlijst hangt vanaf dinsdag 12 december in de klas van uw kind(eren). 

 Uw kind neemt zelf een bord en bestek mee, voorzien van naam . 

 De ouderraad zorgt voor verlichting bij de wandeling. 

 21 december zijn de kinderen om 12:00 uur vrij. 

 

We hopen dat het een gezellig en sfeervol  kerstfeest zal worden. 
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Fietskeuring door Veilig Verkeer Nederland  

Om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer moeten de kinderen niet alleen beschikken 
over de juiste kennis over verkeersborden en –regels, maar zij moeten ook beschikken over 
een veilige fiets.  
Basisschoolleerlingen zijn namelijk gezien hun leeftijd kwetsbaar in het verkeer. Een goed 
functionerende fiets met goede verlichting, reflectie en remmen zorgt er in elk geval voor 
dat kinderen goed gezien worden in het verkeer en dat zij zelf goed kunnen reageren. 
  
Op woensdag 12 december hebben de 
vrijwilligers van VVN afdeling Assen de 
fietsen van onze leerlingen gekeurd. Na 
de keuring hebben de kinderen een 
controlekaart mee naar huis gekregen, zodat eventuele gebreken zo spoedig mogelijk 
hersteld kunnen worden. Helaas waren er nogal wat kinderen waarvan hun fiets niet 
goedgekeurd is (zie bijlage). Wij hopen dat u er samen met uw kind(eren) voor kunt zorgen 
dat de fiets helemaal in orde komt.  
De kinderen van wie hun fiets volledige goedgekeurd is (inclusief verlichting) ontvingen een 
OK-sticker. Een sticker met ‘dagfiets 2018’ hebben de kinderen ontvangen als alleen de 
verlichting ontbrak of niet in orde was. 
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Vervanging leerkrachten wordt steeds moeilijker  

Ook in onze regio wordt het steeds moeilijker om bij ziekte van leerkrachten tijdig 
vervanging te regelen. Hiermee komt er druk te liggen op de continuïteit van het onderwijs. 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een schrijven vanuit het bestuur van Stichting Talent 
om ouders mee te nemen in deze problematiek.   
  
Ondanks de krapte op de markt, hebben wij gelukkig nog niet hoeven besluiten om kinderen 
naar huis te sturen en we hopen dat we dat ook kunnen voorkomen door eerst naar andere 
oplossingen te zoeken. Voor welke oplossing echter ook gekozen wordt, het zal altijd 

flexibiliteit van leerkrachten, kinderen en mogelijk dus ook ouders vragen. Wij vragen uw 
begrip daarvoor.  
 

 

 
  
Samenstelling MR: Peter Moeken, Helga Boerakker ( oudergeleding) ,José Meijer en Ria 
Molenkamp (namens het personeel). 
Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 
  

Met de invoering van het continurooster is afgesproken dat het huidige rooster voor de 
kerstvakantie door het team zou worden geëvalueerd. Deze evaluatie heeft reeds 
plaatsgevonden. Hierin zijn verschillende aspecten bekeken zoals sfeer, pleinwacht, 
pauzetijden, eindtijden en werkdruk voor de leerkrachten. Deze evaluatie wordt de 
eerstvolgende vergadering in de MR besproken.  
 
Helga Boerakker en Peter Moeken hebben, ieder om een andere reden, aangegeven dat zij 
hun plek in de MR graag willen overdragen aan andere ouders. We hebben in de vorige 
nieuwsbrief een oproep geplaats voor nieuwe MR-leden. Op deze oproep hebben twee 
kandidaten gereageerd. Zij zullen de eerstkomende MR-vergadering, op 9 januari,  bijwonen. 
Tijdens deze vergadering zullen wij overleggen hoe en per wanneer het stokje overgedragen 
zal worden. Natuurlijk houden we u ook hierover op hoogte.  
 

 
Even voorstellen 
Mijn naam is Sanderijn Swen. Ik ben 40 jaar, getrouwd en we 

hebben 3 kinderen van 10, 8 en 6 jaar. We wonen nu nog in 

Benthuizen het westen van Nederland. We gaan in de 

voorjaarsvakantie verhuizen naar Eext. Al heel wat jaar werk ik 

met veel plezier in het onderwijs. Ik vind het elke dag weer leuk 

om wat bij te dragen aan de toekomst van kinderen. Ik heb veel 

zin in het komende half jaar op De Hoekstee.  

 

mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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Prikbord 
Beleef het Kerstverhaal in Vledder.   
Kerstwandeling 22 december. Dorpskerk 18.30 uur. Kerk open 18.00 uur.    
Kerst is een feest van samenzijn rond de kerstboom, kerstliederen zingen, elkaar kerstwensen schrijven 
en natuurlijk het kerstverhaal beleven.  Dit jaar is de start van de kerstwandeling in de Dorpskerk waar van 
alles te beleven is. We versieren de kerk met een kerstboom en kerstwerkstukken van leerlingen van de 
Hoekstee/Kievitshoek en CBS DE Bron. We zijn blij dat we Jolien Damsma in ons midden hebben. Zij zingt 
bekende liederen in de kerstsfeer en zal ook tijdens de Kerstwandeling bij een van de kerstscènes zingen.  Er 
zijn activiteiten zoals het schrijven van een kerstwens. voor iets lekkers te eten en te drinken wordt 
gezorgd.  En natuurlijk kun je je hier inschrijven voor de Kerstwandeling. We starten deze keer in groepen 
van ongeveer 15 a 20 mensen. De tocht gaat door het dorp en komt langs bekende taferelen en personen 
van het kerstverhaal, zoals de herders, de herbergier, de engelen, Herodes, de Romeinse soldaten en 
natuurlijk, als je de ster volgt, kom je bij de stal van Bethlehem met Maria en Jozef en hun pasgeboren kindje 
Jezus.   
 
Daarnaast wordt er een Jeugdkerstviering georganiseerd op maandag 24 december 18.30 uur dorpskerk 
Vledder. Een laagdrempelige kerstviering voor jong en oud met bekende kerstliedjes en natuurlijk het 
kerstverhaal, met een leuk kerstsouvenir  aan het eind.  
 

 


