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Zonnetje van de maand 

 

Het zonnetje van de maand schijnt deze keer op iedereen 

(kinderen, ouders en leerkrachten) die meegeholpen hebben met 

het prikken van de Feeënwagen. De kinderen lieten zich ’s 

middags van hun beste kant zien, terwijl de volwassenen ’s avonds 

om kwart over elf de laatste Dahlia’s een 

mooi plekje gaven. De kinderen van 

groep 7/8 restte nog een zware taak de 

dag erna. Met zijn allen straalden ze 

vooraan in de optocht.  

 

Complimenten, kanjers!!! 

 

8 oktober: studiemiddag 
 

Op 8 oktober staat de volgende studiemiddag van het team gepland. De leerkrachten van de 

groepen 1 t/m 4 gaan deze middag vanaf 13.00 uur het beleid van onze school voor jonge 

kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong vormgeven. (meer- en hoogbegaafdheid). 

Daarom zijn de groepen 1 t/m 4 vanaf 12.00 vrij. 

De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 verdiepen zich in onze nieuwe digitale 

rekenmethode. Maar omdat deze bijeenkomst pas om kwart voor drie start, kunnen voor 

deze groepen de gewone lestijden worden aangehouden.  

 

 

 

Belangrijke data:  
oktober 

02-10 : Start Kinderboekenweek en boekenmarkt 

08-10  : Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij 

09-10 : Schoolkorfbaltoernooi groep 7/8 

11-10 : Afsluiting thema Nederland en Kinderboekenweek 

15-10 : Jeugdverpleegkundige op school 

21-10 

  t/m : Herfstvakantie 

25-10 
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Opening Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober 2019 
                                   

Het thema is : OP REIS 
De Kinderboekenweek start op woensdag 2 oktober 2019. 
Wij gaan dit jaar deze activiteit op feestelijke wijze openen. 

Aansluitend bij het thema mogen alle kinderen op versierde 
fietsen, bolderkarren, skelters of steppen naar school 

komen, waar we om 8.30 uur onze reis door de 
Kinderboekenweek beginnen. Ouders zijn natuurlijk 

uitgenodigd om de optocht te komen bekijken!!          

 

Boekenmarkt 
 

Aanstaande woensdag start de Kinderboekenweek en daarom houden we op 9 
oktober vanaf 11.30 uur weer een leuke boekenmarkt in school. 

  

 

 

 

 

 

Je kunt je oude boeken verkopen, voor een klein prijsje  (op een kleedje) of zelf allemaal 

leuke boeken kopen. De kinderen die boeken willen gaan verkopen, kunnen zich via 
onderstaand strookje opgeven of mailen naar: m.frijhoff@talentwesterveld.nl 

   
Bedenk van te voren prijzen voor je boeken. Om 11.00 uur mag je, je boeken uitstallen. 

Groep 1 t/m 4 in ieder geval onder begeleiding van een volwassene. We starten de verkoop 
voor groep 1 t/m 4 om 11.30 uur. Ouders zijn ook van harte welkom om hun kind te 
begeleiden. Natuurlijk kunnen kinderen ook samen met de leerkrachten boeken uitzoeken. 

Rond 11.45 uur kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 ook aansluiten, onder leiding van de 
leerkrachten. 

 
Uit ervaring blijkt dat kinderen vaak vergeten geld mee te nemen om 
boeken te kunnen kopen. Daarom kunnen de kinderen van groep 1 t/m 4 

vanaf maandag al een portemonnee of enveloppe met geld en naam erop 
meenemen en aan juf/meester geven.   

 
We hopen weer op een goede verkoop en veel leesplezier de komende tijd. 
                                                                                                    

En…vergeet dus niet je geld  mee te nemen!    
            

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ik geef me op voor de kleedjesverkoop op 9 oktober. 

 
Naam:                                                           Groep: 

 

 

mailto:m.frijhoff@talentwesterveld.nl
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Van de ouderraad 

Wat is het heerlijk om in de pauzes lekker buiten te spelen met je vriendjes en 
vriendinnetjes. Wie heeft er thuis nog buitenspeelgoed liggen dat 

niet wordt gebruikt of dat nog prima een tweede ronde mee kan? U 
kunt dan denken aan allerlei soorten ballen, hockeysticks, frisbees 

en ga zo maar door. Het speelgoed is meer dan welkom en kan 
ingeleverd worden bij één van de leerkrachten. Bedankt namens 
alle frisse neusjes!  

Wie van de ouders/ verzorgers of opa's en oma's lijkt het leuk om een aantal keer per jaar 
een rondje door de tuin te maken en zo het schoolplein netjes te houden? Dit onder het genot 

van een gezellig praatje en een hapje/ drankje. Opgeven kan bij a.elken@talentwesterveld.nl. 
Via de ouderraad krijgt u dan nader bericht.  
kleuterklas.  
 

Nieuws vanuit de MR 
 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en via deze weg willen wij graag laten weten wie er 
dit schooljaar in de MR zitten. Arjen Meijer, vader van Saar uit groep 1 en Daan uit groep 3. 
Ineke Have, moeder van Aniek uit groep 2 en Lauren uit groep 4. Naast twee ouders zitten er 

ook twee leerkrachten in de MR. Dit zijn juf José Meijer en één plaats is nog vacant. Wij 
hebben afscheid genomen van Peter Moeken, Helga Boerakker en juf Ria Molenkamp. Wij 

bedanken hen voor hun inzet en inbreng in de MR de afgelopen jaren. 
 

De MR denkt en beslist mee over de beleidsmatige kant van de school(zaken), zoals: de 
schoolgidsen, vakantieregeling, schooltijden, begroting van de school, formatie van team, 

schoolplan etc. Wij gaan werken met een vaste jaarkalender, zodat alle punten jaarlijks 
worden besproken en/of geëvalueerd. 
 

Mocht u eens willen meelezen: de notulen van de vergaderingen vindt u, na goedkeuring van 
de MR, ter inzage op school. Wilt u een gespreksonderwerp aandragen? Wij horen het graag! 

Eén van de agendapunten is namelijk: “wat leeft er bij de ouders?” Spreek ons gerust aan op 
het schoolplein of mail ons. Daarnaast zijn de vergaderingen openbaar, mocht iemand willen 
aanschuiven dan kan dit altijd. 
 

De vergaderingen starten om 19.30 uur en vinden komend schooljaar plaats op: 
Ø  Maandagavond 9 september  Hoekstee 

Ø  Dinsdagavond 12 november        Kievitshoek 
Ø  Woensdagavond 15 januari         Hoekstee 
Ø  Donderdagavond 19 maart          Kievitshoek 

Ø  Maandagavond 18 mei                 Hoekstee 
Ø  Woensdagavond 17 juni               Kievitshoek 
 

Laat wel van te voren weten dat u wilt komen voor het geval vergaderdatum of –tijd wijzigt. 
 

Samen met de Kievitshoek vormen wij één onderwijsteam. Sinds 2017 vergaderen we samen 
en wisselen dus de vergaderlocatie af. Op deze manier kunnen we elkaars krachten bundelen. 

Daarnaast blijft er absoluut de ruimte over om de identiteit van beide scholen te behouden. 
 

MR de Hoekstee 

mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 

mailto:a.elken@talentwesterveld.nl
mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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Nieuwe huishoek 
 
De kinderen in de groepen 1 en 2 werden aan het begin van het 

schooljaar verrast met een nieuwe huishoek. Inmiddels wordt 

deze dagelijks enthousiast gebruikt. Altijd mooi om te zien en te 

horen hoe kinderen hun eigen spel kunnen maken, een verhaal 

bedenken en rollen kunnen invullen. In de huishoek maken 

kinderen zich spelenderwijze sociale vaardigheden en 

taalvaardigheden eigen. Dit maakt de poppenhoek tot een belangrijke plaats in de  

 

De Gezonde School 
 
Vanaf vorig schooljaar mag obs De Hoekstee zich “Gezonde School” 

noemen. In het schooljaar 2018/2019 heeft de school zich vooral gericht op 

het onderwerp ‘welbevinden’. Hiervoor is een themacertificaat behaald. Dit 

houdt in dat de scholen voldoende hebben kunnen aantonen dat ze werken 

aan het welbevinden van de leerlingen en hierop ook beleid maken. 
Afgelopen schooljaar hebben we ons vooral gericht op het thema ‘voeding’. 

Zo hebben wij meegedaan aan ‘het EU-groenten- en fruitprogramma’,  ‘Het 

gezonde schoolontbijt’ en aan het project “ik eet het beter”. In de klassen is 

er aandacht besteed aan gezond eten en drinken en er werden meerdere activiteiten 

georganiseerd in samenwerking met de beweegcoaches Westerveld. Ook nu hebben we het 

certificaat van De Gezonde School weer mogen ontvangen.  

Helaas was er ook minder leuk nieuws voor onze school op het gebied van gezonde voeding.  

De Hoekstee is dit schooljaar niet ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. 

Dit houdt in dat de school dit schooljaar geen groente en fruit gesponsord krijgt en de 

kinderen dus in ieder geval op de fruitdagen (wo-do-vr) zelf hun groente- en fruitportie mee 

moeten nemen. Gelukkig is er ook goed nieuws. Er is ons toegezegd dat we volgend 

schooljaar (2020-2021) gegarandeerd weer meedoen. 

 

Monument Doldersum 
 

Op 9 september ging groep 7/8 op de fiets naar het monument in de 

het Doldersummerveld. Samen met de Stichting Monument 

Doldersum legden zij bloemen en stonden zij stil bij de 

gebeurtenissen van 75 jaar geleden. 

Dit was de eerste keer dat we dit op deze 

manier deden (los van de 4 mei herdenking) en dat is goed 

bevallen. Kinderen staan nu centraal en kunnen hier beter hun 

vragen kwijt. Het is de bedoeling hier een jaarlijkse activiteit van 

te maken. 
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Univé Schoolkorfbaltoernooi 

 

Op woensdag 9 oktober organiseren korfbalverenigingen 
KORU (Uffelte) en Moedig Voorwaarts (Wapserveen) weer het 
Univé Schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi start om 14.30 uur 

op het sportveld van Wapserveen. Alle basisscholen in de 
gemeente Westerveld zijn welkom en de groepen 3 t/m 8 

kunnen hieraan deelnemen Van onze school doet groep 7/8 
hier aan mee.  
 

Even voorstellen  
 

Hallo, Ik ben Marit Ophof. Ik ben 18 jaar oud en ik woon in Wilhelminaoord. Ik 
zit in het tweede jaar van mijn opleiding ‘Onderwijsassistent’ die ik volg op het 

Drenthe College in Meppel. Dit schooljaar mag ik stage lopen bij groep 3 op de 
maandag en de dinsdag. Ik hoop dat we met zijn allen een leuke en gezellige 

tijd zullen hebben! Groetjes, Marit.  

Hallo ik ben Iwan Klaver 18 jaar oud en woonachtig in 
Wapserveen, ik woon hier samen met mijn ouders en broertje. Dit jaar loop ik 

als onderwijsassistent stage op De Hoekstee. Ik doe deze opleiding in Meppel 
op het Drenthe College en zit in mijn examenjaar.  Ik voetbal bij Vv 
Wapserveen en hier ben ik keeper. Als werk sta ik in de keuken bij de 

Wildehof in Vledder. Ik heb er zin in !  

Prikbord 

 

Nieuwe leden gezocht voor de commissie Sinterklaasintocht!! 
Wie wil er mee helpen bij het mooiste kinderfeest van Nederland? Zaterdag 23 november is 
het alweer zover en komt hij samen met zijn pieten naar Vledder. Stichting activiteiten 

Vledder is op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen helpen bij het organiseren van 
de Sinterklaasintocht. Heb je belangstelling of vragen mail Liane Winter. e-mail: 

tjeerdenliane@hotmail.com of bel 06-11465243 

 

Van de beweegcoach 
Het is al weer bijna herfst. In ieder geval voelt dat zo met de korter wordende dagen en de al 

kleurende blaadjes. Evan van Roots In Nature gaat daarom weer graag met jullie het bos in 
om te kijken wat dit seizoen ons allemaal brengt. De tweede week van oktober zal op 

woensdagmiddag (9 oktober) de eerste les van start gaan. Dit najaar gaan we vuur maken 
met de vuurboog, we gaan op zoek naar paddenstoelen en we gaan kijken wat voor lekkere 
dingen we allemaal kunnen maken met de noten uit het bos. Denk hierbij aan hazelnoten, 

beuken noten, eikeltjes en kastanjes. Je kunt hier bijvoorbeeld een meel mee maken 
waarmee je heerlijke pannenkoeken kunt bakken. Wil je graag mee doen, of meer 

informatie? Kijk dan snel op de website: www.rootsinnature.nl  
 

obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld 

http://www.rootsinnature.nl/

