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In het zonnetje 

 
Dit keer zetten we Rianne Prent in het zonnetje, want het is u ongetwijfeld meteen opgevallen; de 

nieuwsbrief ziet er anders uit. In samenwerking met Rianne Prent is er voor een ander uiterlijk 

gekozen. Wij zijn er erg tevreden over en we hopen dat u dat ook bent. In de nabije toekomst zullen 

ook andere documenten van school een soortgelijke metamorfose ondergaan. Ook hierbij zal Rianne 

ons helpen. 

 

Afname eindtoets Route 8 
 
Op 15 april wordt in groep 8 de eindtoets afgenomen. Bij ons op school hebben we gekozen voor de 

Route 8 toets. De eindtoets dient ter bevestiging van het afgegeven schooladvies. Tevens wordt het 

door de onderwijsinspectie  gebruikt om de kwaliteit van de school te monitoren. Wanneer een 

leerling op de eindtoets een hogere score haalt dan het schooladvies, kan dit reden zijn het 

schooladvies naar boven bij te stellen. 
 

Parkeren bij school 

 
Regelmatig komt het voor dat de ruimte bij het hek, die voor fietsers bedoeld is, in beslag genomen 

wordt door geparkeerde auto’s. Bij deze het dringende verzoek deze ruimte vrij te houden voor 

ouders die hun kinderen op de fiets naar school brengen.   

 

Het aantal auto’s bij school lijkt ook gestaag toe te nemen. Zonder in ieders persoonlijke situtatie te 

kunnen kijken, willen wij stimuleren dat kinderen zoveel mogelijk op de fiets naar school komen. Dat 

is gezond en helpt (deels) het parkeerprobleem te verminderen. 

 

Start schoolzwemmen na meivakantie 
 

Op de woensdag na de meivakantie starten de groepen 3 t/m 8 weer met het Om zoveel mogelijk 

aan te kunnen sluiten bij de individuele zwemvaardigheid inventariseren wij welke zwemdiploma’s 

ieder kind heeft. Deze gegevens leveren wij aan bij het personeel van het zwembad. 

08-04   Theaterles “De wolf is terug” (groep 3 en 4) 

12-04   Koningsspelen 

15-04   Afname eindtoets Route8 

17-04   Streetwise verkeersproject 

19-04 t/m 05-05 Paasweekend en meivakantie 

 

06-05   Schoolfotograaf 

06-05   Oudpapieractie!!!! Let op: is een maandag 

07-05   Voorstelling “De wolf is terug” (groep 3 t/m 6, locatie cbs De Bron) 

13-05   Theaterles “De wolf is terug” (groep 5 en 6) 

15-05 t/m 17-05 Schoolkamp groep 7 en 8 
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Koningsspelen 
 

Op 12 april organiseren we de Koningsspelen op school. We starten op school met een heerlijk ontbijtje. 
Geeft u bord, beker en bestek (eventueel gelabeld) mee in een tasje? Na het heerlijke ontbijt is het tijd 
voor de Pasapas. Daarna zullen we in de ochtend spelletjes doen. Aan het einde van de ochtend keert 
iedereen weer terug naar zijn eigen klas. Daar wordt dan geluncht. Deze lunch wordt niet door school 
verzorgd, deze komt van thuis. In de middag wordt in iedere klas een eigen invulling gegeven aan het 
vervolg van de Koningsspelen.  
Mocht u zich nog niet hebben opgegeven voor hulp bij de Koningsspelen, dan kan dat nog, want we 
kunnen nog wat hulp gebruiken. U kunt zich opgeven door te mailen aan s.swen@talentwesterveld.nl 
 

Hoe laat in school en andere dingen 
 

Steeds vaker zien we kinderen steeds eerder de deuren van de school binnengaan. Fijn natuurlijk dat 

ze bijna niet kunnen wachten om te beginnen met leren, maar toch is het kennelijk goed om nog een 

keer onder de aandacht te brengen dat kinderen vanaf 8.15 uur welkom zijn in school. Dit is met 

name bedoeld om iets aan ouders te laten zien of om aan het werk te gaan (weektaak, lezen) 

 

De leerkrachten hebben de goede gewoonte om ’s ochtends samen een kop koffie te drinken. Vanaf 

aanstaande maandag zullen we dat in de hal doen, zodat wij voor kinderen en ouders zichtbaar zijn 

en zij voor ons. 
 

Verkeersproject Streetwise 
 

ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer.  

Wij vinden het belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te geven! 

Op 17 april komt ANWB Streetwise naar De Hoekstee. 

In verschillende praktijklessen leren de kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg 

en reactiesnelheid. ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen: 

 

- In Toet toet leren de kinderen van groep 1 en 2 de verkeersgeluiden herkennen en oefenen ze 

het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het 

kinderzitje.  

 

- Tijdens Blik en klik leren de kinderen van groep 3 en 4 over veilig oversteken. Het belang van 

het dragen van de gordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een 

spannende gele elektroauto.  

 

- Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van 

reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een elektrische 

ANWB lesauto en mogen zelf remmen. De auto is elektrisch om de kinderen bewust te maken 

van het feit dat je in het verkeer niet alleen afhankelijk bent van je gehoor. Ook het belang van 

het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod. 

 

- Bij Trapvaardig oefenen de kinderen van groep 7 en 8 op het schoolplein hun praktische 

fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen, met hun eigen fiets, over een uitdagend parcours en 

trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Hiermee worden de 

kinderen voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. De les wordt met een 

theoretische inleiding gestart.  
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Schoolfotograaf 

  

Op maandag 6 mei, meteen na de meivakantie dus, komt de schoolfotograaf bij ons op school. We 

gaan voor mooie kleurrijke foto’s. Tip: Handig om daar ’s morgens met de kledingkeuze rekening 

mee te houden. 

 

Sportdaghulp gevraagd 

Het lijkt nog ver weg, maar we zijn al bezig met de organisatie van de jaarlijkse sportdag van groep 3 

t/m 8 bij het Bosbad Vledder op woensdag 29 mei aanstaande. In grote lijnen is alles rond, maar we 

zijn afhankelijk van uw hulp als begeleider van een groep, als begeleider/ tijdwaarnemer  van een 

sportonderdeel of bij  het verzorgen van de catering. Als u bereid bent ons te helpen op 29 mei dan 

kunt u zich opgeven bij juf Ria via een mail naar r.molenkamp@talentwesterveld.nl Mocht het slecht 

weer zijn ,dan is onze reservedatum 5 of 12 juni. 

Nieuws van de MR 
 

Na de evaluatie met het onderwijsteam, over de tijden van het continurooster, zijn de schooltijden 

veranderd. We hebben hier inmiddels al een paar weken aan kunnen wennen. Doordat er in de 

pauzes teveel onrust was bij de kinderen, vonden wij het aanpassen van de pauzetijd tussen de 

middag noodzakelijk. Dit pakt naar ons gevoel goed uit; het team ervaart minder onenigheid en meer 

speelplezier. Daarbij zijn de onderwijstijden zo berekend dat we voldoen aan de wettelijke verplichte 

onderwijstijd. 

Heeft u echter een ander zienswijze of merkt u ook uw kind(eren) dat de aanpassing positiviteit 

brengt? Laat het ons weten! 

En dat geldt niet alleen voor dit onderwerp. In elke MR-vergadering is namelijk één van de 

agendapunten “Wat leeft er bij de ouders?” Wilt u een gespreksonderwerp aandragen? Wij horen het 

graag. Spreek ons gerust aan op het schoolplein of mail ons: mrdehoekstee@talentwesterveld.nl Het 

personeel van onze school is in de MR vertegenwoordigd door Ria Molenkamp en José Meyer. De 

ouders worden vertegenwoordigd door Ineke ten Have  en Arjen Meijer. 

 

Adoptie Monument Doldersum 
 

Obs de Hoekstee gaat het Monument Doldersum adopteren. Al jarenlang bieden we kinderen de 

mogelijkheid om de herdenking op 4 mei bij het monument bij te wonen en ook al jaren lang kwam 

ooggetuige Klaas van Dalen aan de oudsten van school zijn ervaringen delen. Gezien de hoge leeftijd 

van Dhr. Van Dalen behoort dat helaas niet meer tot de mogelijkheden. En doordat 4 mei vrijwel 

altijd in de vakantie valt, is de deelname aan de herdenking vanuit de kinderen de laatste jaren 

minimaal.  

 

Samen met de Stichting Monument Doldersum is gezocht naar een mogelijkheid om dit 

indrukwekkende verhaal te kunnen blijven vertellen en levend te kunnen houden bij de Vledder 

jeugd. Door het monument te adopteren zorgen we ervoor dat aandacht hiervoor jaarlijks in het 

lesprogramma wordt opgenomen. Vanuit Nationaal Comité 4 en 5 mei krijgen we jaarlijks een bedrag 

waarvan we een boeket of krans kunnen kopen en deze bij het monument kunnen leggen. Dit gaan 

we voortaan op 8 september (en onder lestijd) doen, de dag waarop de fusillade in 1944 plaatsvond.   

mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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Prikbord 
 

 

Survivalcursus Roots in Nature: start 11 mei 2019 

In mei kun je weer het bos in met Evan van Roots in Nature. Gedurende vijf opeenvolgende 

zaterdagen leer je van alles over de natuur. Het gaat niet alleen maar over het overleven in het bos, 

maar ook over dat wat er allemaal leeft en hoe belangrijk dat is voor de natuur en daarom natuurlijk 

ook voor ons als mens. Wat kun je bijvoorbeeld allemaal vinden onder een stuk schors en waarom is 

elk dier, hoe groot of klein dan ook, belangrijk voor de cyclus van het bos/de natuur? In de lente zijn 

er ook een heleboel blaadjes die je kunt eten. Denk hierbij aan het verse groene loof van eiken, 

beuken en berken. Je kunt hier lekker salades of sauzen van maken. Dit en nog veel meer leer je in de 

aankomende cursus. Lijkt het je leuk om mee te doen? Kijk dan snel op de website: www.rootsinnature   

 

 

 

 

 

Kijk op ook op de volgende bladzijde voor informatie van Stichting Activiteiten Vledder voor 

informatie over Koningsdag!!! 

 

 

 

 

http://www.rootsinnature/
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