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In het zonnetje 

 
Dit keer zetten we Trea van der Weij en Dennis Wagenaer in het zonnetje. Zij hebben er de afgelopen 

kampweek weer voor gezorgd dat het de kinderen aan niets ontbrak. Zij weten van alle maaltijden 

een groot feest te maken! Ook hebben zij leuke spellen bedacht en de groep begeleid bij de 

verschillende activiteiten. Dennis en Trea bedankt voor al het lekkers dat jullie hebben klaargemaakt, 

voor jullie gezelligheid, inzet en enthousiasme! Samen hebben we er weer een TOP-kamp van 

gemaakt. 

Schoolreis groep 3 t/m 6 
 
Op dinsdag 21 mei gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 6 op schoolreis naar het Dolfinarium in 

Harderwijk.  

We verwachten de kinderen om 8.30 uur in de klas. Om 8.40 uur zal de bus vertrekken richting 

Harderwijk. We verwachten om 17.00 uur weer terug te zijn op school. 

De kinderen krijgen tussen de middag een patatje en een snack. Drinken moeten de 

kinderen zelf meenemen! Voor de lekkere trek tussendoor kunt u uw kind(eren) nog 

wat brood of fruit meegeven. Het is niet de bedoeling dat de kinderen snoep, geld 

en/of een mobiele telefoon meenemen naar het Dolfinarium! 

We hopen op een zonnige dag. Vergeet uw kind(eren) niet in te smeren van te 

voren! 

We hebben er zin in om er met elkaar een leuke en gezellige dag van te maken. 
 

Sportdag 

 

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 12 juni. 

 

21-05 : Schoolreis groep 3 t/m 6 naar Dolfinarium Harderwijk 

30-05 : Vrij: Hemelvaartsdag 

31-05 :  Vrij 

03-06 : Jeugdverpleegkundige van de GGD op school 

04-06 :  Schoolreis groep 1/2 

07-06 : Creamiddag gr 5 t/m 8 

10-06 : Vrij: Tweede Pinksterdag 

11-06 : Vrij: Talentdag (studiedag alle leerkrachten Stichting Talent) 

17-06 : Inschrijven oudergesprekken 

24-06 :  Rapportgesprekken 

26-06 : MR-vergadering 
28-06 :  Rapporten mee 
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Alles-in-1 en projecten door de hele school 
 

Wij geloven in de kracht van thematisch- en samenhangend onderwijs. Door thematisch te werken 

worden belangrijke dwarsverbanden gelegd en vormt de lesstof een logisch geheel. Binnen de 

methode Alles-in-1 worden veel schoolvakken in samenhang aangeboden. Per schooljaar worden er 

steeds 5 projecten aangeboden die gerangschikt zijn in 5 domeinen: aardrijkskunde, cultuur, 

geschiedenis, techniek en natuur. Tot nu toe werkte iedere groep aan een ander thema. Hier willen 

we vanaf volgend schooljaar verandering in brengen. Door schoolbreed, dus ook de groepen 1 t/m 3, 

hetzelfde thema uit te werken, kunnen we mooie verbindingen maken tussen de projecten en de 

groepen. Concreet gaat dit betekenen: 

 

- 5 x per jaar wordt er gedurende 8 weken in één van de 5 domeinen gewerkt: Aardrijkskunde, 

Geschiedenis, Natuur, Cultuur en Techniek 

- De groepen 4 t/m 8 hebben de methode Alles-in-1 als leidraad en bron 

- De groepen 1 t/m 3 sluiten, waar dit mogelijk is, bij het thema aan. Uiteraard passend bij de 

leeftijd 

- Leerkrachten bereiden gezamenlijk de projecten voor, waardoor meer betrokkenheid bij elkaar 

wordt gerealiseerd en elkaars kennis en kwaliteiten nóg beter worden benut. 

- Het project/Thema waaraan gewerkt wordt zal zichtbaar zijn in de hele school 

 

 

Groepenverdeling 2019-2020 
 

Inmiddels wordt er alweer volop nagedacht over de organisatie van de school in het volgend schooljaar. 
Een belangrijk onderdeel daarvan is de groepenverdeling. Volgend jaar zullen we met de volgende 
groepen werken. 
 

Groep 1/2 25 leerlingen (+instroom) 

Groep 3 18 leerlingen 

Groep 4/5 22 leerlingen 

Groep 5/6 20 leerlingen 

Groep 7/8 22 leerlingen 

 
Vergeleken met de start van dit jaar werken we volgend jaar dus met een groep meer. Hierdoor en door 
het feit dat juf Ria stopt en meester Hansfried op een andere school gaat werken, is er een volledige baan 
aan vacatureruimte. Zeer binnenkort zal deze vacature gepubliceerd worden. Het zou fijn zijn als deze 
vacature ruimschoots gedeeld gaat worden via Social Media. Afgelopen maandag heeft de 
medezeggenschapsraad ingestemd met bovenstaande groepenverdeling. 
 
In de kleutergroep zal, naast de leerkracht, een onderwijsassistent de gehele week voor extra 
ondersteuning zorgen. Tevens houden we de optie open om na de voorjaarsvakantie de 8 of 10 oudste 
kleuters in te laten stromen bij groep 3, zodat daar een 2/3-combinatie ontstaat en waardoor het aantal 
leerlingen bij de kleutergroep hanteerbaar blijft.  
 
De komende weken zal duidelijk worden welke leerkracht voor welke groep staat. Wellicht in de volgende 
nieuwsbrief al meer daar over. 
 



 

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

 

Vakantierooster 2019-2020 
 

Vakantierooster 2019 – 2020      

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 t/m 21-02-2020 

Paasweekend 10-04-2020 t/m 13-04-2020 

Meivakantie inclusief Koningsdag 27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020 

Pinksteren  01-06-2020   

Talentdag 02-06-2020   

Zomervakantie 06-07-2020 t/m 14-08-2020 
 

Alle vakanties sluiten aan bij het voorstel van de rijksoverheid. De meivakantie is met een 

week verlengd. 
  

Schoolshirts gezocht!!!! 
 

Als we naar drukbezochte plekken gaan, laten we de kinderen onze eigen schoolshirts aantrekken, zodat 
ze voor onze leerkrachten en hulpouders goed en snel herkenbaar zijn. Nu blijkt dat er behoorlijk wat 
shirts ontbreken. Daarom deze oproep aan alle ouders om thuis eens te kijken of er per ongeluk shirts 
van obs De Hoekstee in de kast zijn beland. Mocht dat zo zijn, zou u deze dan weer terug naar school 
willen brengen? Alvast bedankt!!   

 
 

Prikbord 
 

Dakajam kamp 2019 

Deze zomer bieden de beweegcoaches van de gemeente Westerveld kinderen en jeugdigen die om uiteenlopende 

redenen (denk bijvoorbeeld aan ziekte van familieleden of verminderde financiële mogelijkheden)niet op 

zomervakantie gaan de mogelijkheid om deel te nemen aan Dakajam 2019. De beweegcoaches zullen niet langer het 

sport- en cultuurkamp aanbieden om organisatorische redenen, daarom is er gekozen voor dit alternatief. De eerste 

week is van 12 t/m 16 augustus en is voor kinderen in de leeftijd 5 t/m 12 jaar. De tweede 

week is van 19 t/m 23 augustus en is voor jeugdigen van 12 t/m 16 jaar. Het vindt plaats 

op het kampterrein in Havelterberg. 

Voor meer informatie of aanmelden kan contact opgenomen worden met de 

beweegcoaches via het telefoonnummer 14 0521. Er is een beperkt aantal plekken, dus 

wees er snel bij!  
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