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Zonnetje van de maand 

 

Wij willen alle ouders en oud-leerlingen die meegeholpen hebben met de 

sportdag heerlijk in het zonnetje zetten. Even waren we bang dat we de 

sportdag moesten afblazen, omdat we te weinig hulp hadden. Door de 

enorme inzet van iedereen die geholpen heeft, is het toch weer gelukt om er 

een sportief feest van te maken! Bedankt voor jullie inzet en flexibiliteit. Met 

elkaar hebben we er weer wat moois van weten te maken!  
 

Wie staat volgend jaar voor welke klas? 
 
Gisteravond hebbende de gesprekken plaatsgevonden voor invulling van de vacature in groep 4/5 op de 
Hoekstee. We zijn erg blij dat de commissie unaniem tot een keuze kon komen en dat de betrokken 
kandidaat inmiddels heeft aangegeven ook erg blij is volgend jaar bij ons op school te kunnen werken. Het 
betreft Cees van Leeuwen, 31 jaar en binnenkort woonachtig in Havelte. (nu nog Lisse) 
 
Ook in groep 1/2 was ruimte voor 2 dagen en ook hiervoor is inmiddels een leerkracht benoemd. Dit 
betreft Ingrid Heersink. Ingrid is een  zeer ervaren leerkracht, die zeer op haar plek is bij de kleuters. Na 
een jaar buiten de Stichting Talent te hebben gewerkt als onderwijsadviseur, maakt Ingrid gebruik van de 
terugkeerregeling.  Met twee dagen op de Hoekstee was er sprake van een mooie match. 

Belangrijke data:  
 

juni 
17 juni    :  Bike Trial voor gr 5/6 en 7/8 

17 juni    : Inschrijving rapportgesprekken 

18 juni    : Praktisch verkeersexamen groep 8 

18 juni    : Overleg Onderwijsteam Hoekstee/Kievitshoek 

24 juni -28 juni :  Week van de rapportgesprekken 

25 juni    : Sport- en spelmiddag groep 1 t/m 4 

26 juni       : MR-vergadering Hoekstee-Kievitshoek 

28 juni    :  Rapporten mee! 

 

juli 

4   juli :  Musical groep 7/8 

5   juli : Maandafsluiting groep 5/6 13.30 uur 

9   juli : Afscheid groep 8 

11 juli :  Zomerfeest 

12 juli :  Laatste ochtend school, ’s middags vrij! 

13 juli- 25 aug : Zomervakantie 
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Susan Groenewegen en Valerianne de lange zijn nu ook al vertrouwde gezichten op school en hebben ook 
volgend jaar een plaats bij ons op school.  
 

Op de Hoekstee ontstaat hiermee het volgende plaatje: 

 
 

Nog voor de zomervakantie hopen we ook te kunnen melden wie onze nieuwe Intern Begeleider gaat 

worden.  

Aanschaf Chromebooks 

 
De hardware waar de kinderen op onze school mee werken is langzamerhand aan het verouderen en 
daarnaast nemen de ontwikkelingen m.b.t. digitaal werken steeds verder toe. Om aan beide punten 
tegemoet te komen wordt er per leerling van de groepen 5 t/m 8 een chromebook aangeschaft. Op deze 
laptop kan elke leerling in zijn/haar eigen digitale omgeving inloggen. Die omgeving heet MOO (Mijn 
Online Omgeving). Ale programma’s waar kinderen nu ook digitaal in werken, zijn dan beschikbaar door 
slechts één keer in te loggen. 
 

Waarom willen we MOO aanschaffen? 
Met behulp van ICT willen we het onderwijs aan onze leerlingen actief ondersteunen door beter tegemoet 
te komen aan een continue, gepersonaliseerde afstemming van instructie, oefening en feedback; 
 
MOO stelt leerkrachten in staat informatie eenvoudiger en sneller te verzamelen, te ordenen en te 
alyseren. 
Wat willen we er voor wat betreft de resultaten mee bereiken? 
Het verantwoord inzetten van adaptieve software binnen het taal-, reken-, lees- en wereldoriëntatie 
onderwijs, dat gebruikt kan worden om zodanig te differentiëren dat meer en beter tegemoet wordt 
gekomen aan talent-ontwikkeling en gepersonaliseerd onderwijs.  
 

Gaat de laptop de leerkracht vervangen? 
Zeker niet!!! Instructie is het belangrijkste onderdeel van goed onderwijs, zo blijkt ook uit onderzoeken. 
Dat blijft ook zeker zo in de toekomst. De methodes (software of werken op papier) is gericht op een 
eenduidige didactische aanpak, waarbij instructie een zeer belangrijke rol speelt. Bij de nieuwe 
rekenmethodes van Malmberg start iedere leerling in de basistaken waarbij iedere leerling (ook de goede 
rekenaars) een instructie krijgen. Van daaruit gaan ze oefenen in de basistaak en daarna naar de eigen 
taken waarbij de leerkracht overzicht houdt wat de leerling doet en wanneer de leerling hulp nodig heeft. 
De software maakt een duidelijke analyse per leerling en dat geeft de leerkracht inzicht in de voortgang. De 
leerkracht kan de leerling eerder en directer feedback geven. 
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Inschrijven rapportgesprekken 

 

Op maandag 17 juni kunt u zich weer inschrijven voor de rapportgesprekken. Deze 
gesprekken vinden plaats in de week van 24 t/m 28 juni. Op het inschrijfformulier dat 
op het prikbord tegenover de BSO hangt, kunt u zien welke dagen de desbetreffende 
leerkrachten de oudergesprekken houden. Op de door u gewenste tijd kunt u de naam 
van uw kind(eren) invullen en aangeven of u alleen of samen met uw kind(eren) wilt 
komen.   

 

Bike Trial 
 

Maandag 17 juni krijgen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een clinic Bike Trial 

aangeboden. Deze clinic zal plaatsvinden in sporthal De Spronk. Bij Bike Trial ga je met 

een speciale fiets zonder zadel over uiteenlopende hindernissen. Tijdens deze clinic 

wordt er aandacht geschonken aan balansoefeningen en de stuurtechniek. 

Van alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 wordt verwacht dat ze maandag op de fiets 

naar school komen in sportieve kleding. Ze moeten in de sporthal hun gymschoenen 

aan. Wilt u hen hieraan helpen herinneren? 

  

Musical  
 

Op donderdagavond 4 juli voeren de kinderen van groep 7/8 hun musical op in de Tippe voor 

hun ouders, broertjes, zusjes etc. Ze zullen laten zien dat er op hun planeet goed gefeest kan 

worden! 
De hoofdrollen zijn verdeeld over de kinderen van 
groep 8. De kinderen van groep 7 hebben allemaal een 
(bij-) rol in de musical.  

De dagen voorafgaand aan de musical zal er al flink 
gerepeteerd worden in de Tippe. Op donderdagmiddag 

4 juli zal de generale repetitie zijn. De musical wordt 
dan opgevoerd voor alle kinderen van De Hoekstee. Dit 
zal onder schooltijd gebeuren. 

Beste groep 7/8-ers,  maken jullie er maar een mooi feest van! 
Op vrijdag 5 juli mogen de kinderen van groep 7/8 een uurtje later op school komen. 

 

Afscheid groep 8 
 

Op dinsdagmiddag 9 juli nemen de meester en juffen afscheid van de 

kinderen van groep 8. Natuurlijk maken we daar een feestje van! We 

gaan er met elkaar een sportieve middag van maken en sluiten, samen 

met de ouders, af met een drankje. Verdere informatie volgt via de 

leerkrachten… 
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Logopedie op school 
 
De afgelopen zes jaar heeft Rianne Kooiker namens Logopediepraktijk Verbalis de logopedie op school 
verzorgt. Rianne zal op vrijdag 5 juli voor het laatst behandelen op De Hoekstee. Na de zomervakantie zal 
Inge Schuurman (ook logopedist bij Logopediepraktijk Verbalis) het stokje van haar overnemen.  

 
Inge werkt sinds maart 2018 voor 
Logopediepraktijk Verbalis. Op dit moment 
geniet Inge van haar zwangerschapsverlof. In 
juli zal zij weer aan het werk gaan. Naast 
allround logopedist heeft Inge ook de specialisatie stottertherapie. Zij heeft zich de 
afgelopen jaren gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van stotteren. 
Daarbij heeft Inge ervaring met het behandelen van taal- en spraakproblemen, 

afwijkend mondgedrag en stem/ademhalingsklachten. Van alle markten thuis dus!  
 
Op vrijdag 5 juli zal Rianne voor het laatst de kinderen uit de klas halen. Op vrijdag 12 juli zijn alle ouders 
van harte welkom om tussen 11.30 en 12.00 kennis te komen maken met Inge en kan er afscheid worden 
genomen van Rianne.   
Rianne bedankt alle ouders voor het vertrouwen en hun inzet. Ze vindt het jammer te gaan stoppen in 
Vledder, maar heeft er vertrouwen in dat de kinderen net zoveel plezier zullen hebben bij Inge. Wil je in 
contact komen met Inge? Zij is vanaf maandag 8 juli te bereiken op i.schuurman@logopedieverbalis.nl en 
kan gebeld worden op 0623457718. 
 

Prikbord 

 
Univé Schoolkorfbaltoernooi 

Op woensdag 9 oktober organiseren korfbalverenigingen KORU (Uffelte) en Moedig Voorwaarts 
(Wapserveen) weer het Univé Schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi zal vanaf 14.30 uur plaatsvinden op het 
sportveld in Wapserveen. Alle basisscholen in de gemeente Westerveld zijn welkom om mee te doen aan 
dit toernooi. Aan het begin van het volgende schooljaar kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich 
hiervoor opgeven bij hun juf of meester. We hopen natuurlijk dat ook dit jaar weer zoveel mogelijk 
kinderen meedoen! 
 
ZomerMOVES Vledder 

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en heb je zin in een leuke middag met sport en spel activiteiten in en rondom 
het zwembad? Geef je dan nu op voor Westerveld ZomerMOVES op woensdag 3 juli in Bosbad Vledder! 
Het begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur. De activiteiten die onder andere worden gedaan zijn; 
waterslagbal, waterpolo, een mattenrace en flessenknotsbal! Abonnementhouders van het zwembad 
kunnen gratis mee doen, andere deelnemers betalen een speciaal tarief van 1 euro. Lijkt het je leuk om 
mee te doen? (zwemdiploma niet verplicht.) Geef je dan op voor 1 juli door een mail te sturen naar: 
beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl  
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obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld 


