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Wat rook de school afgelopen donderdag weer 
heerlijk fris! Een groot aantal ouders heeft de 

school eens flink onder handen genomen. En dat 
was nodig! Gewapend met emmers, doekjes, sponzen en sop hebben ze de 
klassen een ware metamorfose gegeven.  Wij waren blij verrast met de grote 

opkomst.  
Beste ouders, bedankt voor jullie geweldige inzet! 

 

De school wordt geschilderd 

De komende weken zult u regelmatig schilders bij school 

aantreffen. De gehele school wordt aan de buitenkant 

geschilderd. In de voorbereiding daarop wordt houtrot 

verwijderd. Alle werkzaamheden kan voor enige overlast 

en afleiding zorgen, maar we zullen dit tot een minimum 

beperken. 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

22-03 :  Creamiddag groep 5 t/m 8 

25-03 :  Overleg Onderwijsteam Zelfregulerend werken 

26-03 :  Spelletjesmiddag gr 1/2 

28-03 :  Groep 5/6  Over de Tong 

   Groep 7/8  Klasselunch 

   Groep 1/2 Maandsluiting om 13.45 uur 

   Gezamenlijke MR-vergadering 

29-03 :  Speelgoedmiddag gr 1/2  

   Creamiddag groep 5 t/m 8 

 

03-04 :  Grote Rekendag voor alle groepen 

   Schoolvoetbaltoernooi 

04-04 :  Lustrumfeest Stichting Talent Westerveld 

   We gaan met alle kinderen naar DuinenZathe 

05-04 :  uitkomen van nieuwsbrief 9 

10-04 :  Overleg Onderwijsteam Zelfregulerend werken 

   Schoolvoetbaltoernooi (eventuele finale) 

12-04 :  Koningsspelen 

17-04 :  Streetwise voor alle groepen 

   Schoolvoetbaltoernooi  

19-04- 03-05 : Meivakantie 
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Vakleerkracht muziek bovenbouw 

De groepen 4 en 5 hebben gedurende het hele jaar één keer per week muziek 

van een vakleerkracht. Op iedere school in Westerveld is dat zo geregeld vanuit 

het contract dat gemeente Westerveld met Scala Centrum voor de Kunsten uit 

Meppel heeft.  

Het team heeft van obs De Hoekstee heeft besloten om vanuit de 

werkdrukgelden ook een vakleerkracht muziek in de overige groepen in te 

zetten. Vanaf 2 april zal dit al van start gaan in de groepen 6, 7 en 8. De lessen 

worden verzorgd door Maarten Gal. Maarten is ook vakleerkracht muziek op de 

TenDarperschoele in Wapse en op CSG Dingstede in Meppel. 
 

Binnenkort hopen we ook te kunnen melden dat ook de onderbouw een 

vakleerkracht muziek heeft. 
 

Voor de zomervakantie wordt de inzet van de werkdrukgelden door het team 

geëvalueerd. 

 

Schoolaudit 

Zelfevaluatie neemt een steeds prominentere plaats in het onderwijs.  Daarom 
heeft de Stichting Talent in haar beleid opgenomen dat er op iedere school 

jaarlijks een audit wordt gehouden. Op dinsdag 12 maart werd de school bezocht 
door een auditor. Hij is, aan de hand van onze onderzoeksvraag, in gesprek gaan 

met de directeur, leerkrachten, ouders en leerlingen en hij heeft verschillende 
lessen bijgewoond. De audit is geen beoordeling, maar is ontwikkelingsgericht 
van opzet. Met andere woorden: Er wordt aangegeven waar, rekening gehouden 

met visie van school en de kaders van de Stichting en overheid, 
groei gemaakt kan worden en waar kansen liggen.  

 
Onze onderzoeksvraag: "Welke aspecten van zelfregulering zijn 
in de school zichtbaar aanwezig en waar liggen 

groeimogelijkheden die ten dienste van onze kwaliteit kunnen 
staan" 

 
Op 10 april volgt een leer-werkbijeenkomst, waar het team met de adviezen 
vanuit de audit aan de slag gaat en zo richting kan gaan geven voor de 

schoolontwikkeling in de nieuwe beleidsperiode 2019-2023 
 

Creamiddagen: Hulp gevraagd!  

Ook dit schooljaar organiseren wij voor de groepen 5 t/m 8 
weer een aantal creamiddagen op de vrijdagmiddag. Voor de 

kerstvakantie is het ons met veel moeite gelukt om voor 
iedere activiteit een begeleider te vinden. De leerkrachten, 
Hansfried en Valerianne, hebben zelfs een keer ieder twee 

activiteiten tegelijk begeleid. Natuurlijk is dit geen 
wenselijke situatie. Voor de komende creamiddagen, op vrijdagmiddag 22 en 29 

maart, hebben we nog niet voldoende begeleiders voor alle onderdelen. Het zou 
erg jammer zijn als we deze creamiddagen moeten annuleren, omdat we te 
weinig hulp hebben. De kinderen verheugen zich er al op! Mocht u een onderdeel 

willen begeleiden of willen assisteren bij een onderdeel, dan kunt u dit aangeven 
bij juf Valerianne of meester Hansfried. Ook voor de creamiddagen van 7 en 14 

juni zijn we nog op zoek naar misschien wel uw hulp! 
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Schoolvoetbal 

Op 3 april neemt onze school deel met kinderen uit groep 7 en 8 deel aan het 
schoolvoetbal in Diever. Nieuw dit jaar is dat er, net als bij de reguliere KNVB-
competitie alleen nog maar in 8-tallen wordt gespeeld. De winnaar van deze 

middag zal een week later nog de finale gaan spelen om te bepalen wie 
eindwinnaar is van Zuid-west Drenthe. Die school gaat door naar de volgende 

ronde. 
 
Grote rekendag 

Ieder jaar doen wij mee aan de Grote Rekendag. Het is 
een dag voor alle kinderen (groep 1 t/m 8) die helemaal 

in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in 
de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is 

veel meer dan sommen maken in je werkboek! 

Op woensdag 3 april vindt de volgende Grote 

Rekendag plaats. Het thema van de 17e Grote Rekendag 
is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen 

niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak 
patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot 
verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen 

van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te 
laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het 

maakt rekenen leuk! 

Voor deze dag hebben we een aantal helpende handen nodig. De leerkrachten 
zullen hiervoor zelf de ouders benaderen. 

 

Stichting Talent bestaat 10 jaar!! 

Op 1 april viert Stichting Talent alweer haar tweede 

lustrum en dat wordt gevierd. Op donderdag 4 april heeft 
de Stichting heel DuinenZathe in Appelscha afgehuurd en 

kunnen alle kinderen van de openbare scholen in 
Westerveld zich daar vermaken. De kinderen hebben daar 
deze week een uitnodiging voor mee gekregen.  

 
De kinderen worden om 8.30 uur in de klas verwacht. De 

bussen zullen om 8.45 uur vertrekken richting 
DuinenZathe. Om 14.15 uur worden we weer terug op 
school verwacht. De kinderen krijgen drinken (ranja), een 

patatje en een ijsje. U kunt uw kind eventueel zelf nog extra drinken en wat fruit 
meegeven.  

 
Duinenzathe is een overzichtelijk park en natuurlijk zorgen we voor voldoende 
begeleiding voor de jongste kinderen.  

 
Op 5 april is het de beurt aan de leerkrachten om dit tweede lustrum te vieren. 

Zij doen dit in Havelte op het themafeest: Fabulous Las Vegas 
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Ik eet het beter!                

Gezond eten kan heel leuk zijn! Met het lesprogramma ‘ik eet het beter’ worden 

de kinderen op een speelse manier bewust gemaakt van wat ze dagelijks eten en 

drinken. De kinderen leren over de herkomst van hun eten en ervaren wat een 

gezonde leefstijl doet voor hun lijf. De nadruk van het 

lesprogramma ligt op het samen doen en samen beleven. 

Een gezonde leefstijl wordt vanzelf leuk, op school maar 

ook daarbuiten! 

Op 28 maart volgen de kinderen van de groepen 5/6 en 

7/8 verschillende programma’s. 

 

In het programma KlasseLunch leren de kinderen van groep 7/8 bewuste 

keuzes voor de middagmaaltijd te maken. Keuzes tussen gezond of iets minder 

gezond, maar ook keuzes die te maken hebben met duurzaamheid of 

dierenwelzijn, met cultuur of eetgewoontes, met smaak of porties. Tot slot 

genieten ze met de hele klas van een gezellige KlasseLunch! 

 

In het programma Over de Tong ontdekken de leerlingen van groep 5/6 alles 

over smaak. Zoet, zuur, zout, bitter: al proevend, vergelijkend en combinerend 

kunnen de kinderen deze smaken van elkaar onderscheiden en worden ze zich 

bewust van wat ze eten en drinken. 

 

 


