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Zonnetje van de maand 
 

Het zijn soms de kleine dingen die maken dat een organisatie loopt of niet loopt. Hand- en 

spandiensten van ouders zijn voor een school als de onze onmisbaar. Dat geldt met name 

voor het begeleiden van de wekelijkse fietstochten naar de sporthal en (in de 

zomermaanden) naar het zwembad. Superfijn dat we dan telkens weer op ouders kunnen 

rekenen die ons helpen bij het zo veilig mogelijk verplaatsen met een groep kinderen van de 

ene naar de andere locatie. Hartelijk dank daarvoor! 

 

4 november: Ouderavond “Samen voor een fijne sfeer op school” 
 

De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. In die periode stond het creëren van 
een goede sfeer op school en in de groepen centraal. Op 4 november willen we graag met 

ouders in gesprek over waar we nu staan. Wat wordt gewaardeerd aan de huidige situatie? 
Waar willen we nog meer van zien? We hopen op deze avond zoveel mogelijk ouders te 
treffen. Via de mail ontvangen de ouders nog een uitnodiging. De avond start om 20.00 uur 

en zal maximaal tot 21.30 uur duren. 
 

Project geloof 
 

In de afgelopen weken is in alle groepen gewerkt aan het project Nederland. Naast 

topografie, geschiedenis en cultuur stonden de “gewone” taal- en leeslessen ook in het teken 
van Nederland. 
 

Vanaf 11 november starten we met het project “Geloof”. Dit is een cultuurproject, waarbij de 

verschillende wereldgodsdiensten aandacht krijgen. Niet geheel toevallig vallen ook Sint 
Maarten, Sinterklaas en Kerst vallen binnen dit project.  
 

Met elkaar gaan we verschillende kanten van geloven beschouwen. Welke geloven zijn er? 
Waarom geloven mensen? Mag iedereen geloven wat hij wil? Uiteraard worden deze thema’s 
aangeboden op een wijze die bij de leeftijd past.  

Belangrijke data:  
Oktober 
19 t/m 27 okt : Herfstvakantie 

29 okt : IVN excursie De Nieuwe Wildernis (groep 3/4) 

 

November      
4 nov : Dancehypes gr 5 t/m 8 

 : Ouderavond “samen voor een fijne sfeer op school” 

 : Oud papier 

11 nov : start project ‘geloof’  

12 nov : MR-vergadering (op de Kievitshoek) 

 

 

November 

14 nov : Onderwijsteambijeenkomst.     
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BHV-bijscholing 

 
Van iedere school is een aantal personeelsleden opgeleid tot BHV-er. In geval van nood of 

kleinere ongelukken, zijn dit de personen die de zorg (bijvoorbeeld EHBO) of de ontruiming 

coördineren. Jaarlijks worden zij bijgeschoold, het ene jaar op het gebied van EHBO het 

andere jaar op het gebied van brandbestrijding en ontruiming. De bijscholingen vinden buiten 

schooltijd plaats. Dit jaar is dat op 30 oktober op OBS de Hoekstee (EHBO) en op 13 

november op OBS de Kievitshoek (Brand en Ontruiming) 

 

Ons speerpunt: Begrijpend Lezen 

 
Eén van de speerpunten dit jaar op school is het bevorderen van het Begrijpend Lezen. Onze 
studiemiddagen en OT-bijeenkomsten staan dan ook voor een groot deel in het teken van dit 

vakgebied. Voorwaardelijk voor Begrijpend Lezen zijn het Technisch Lezen (ken ik alle letters 
en is mijn tempo hooggenoeg) en Woordenschat (weet ik de betekenis van de woorden en 

kan ik deze woorden zelf toepassen) Op beide onderdelen wordt iedere dag sterk ingestoken 
gedurende het lesprogramma. Hoeveel en hoe we goed we echter ook lesgeven in deze twee 
onderdelen, niets is beter dan dat een kind zelf veel leest of voorgelezen wordt. Sommigen 

kinderen lezen uit zichzelf al veel, anderen moeten hiertoe worden gestimuleerd. Hier ligt een 
taak voor school, maar zeker ook voor thuis. Op school doen we dit door een aantrekkelijke 

leesomgeving te maken, tijd voor vrijlezen in te roosteren en in de groep voor te lezen of 
over boeken te praten (boekpromotie). Op de studiedagen verdiepen we ons in de laatste 
inzichten rondom Begrijpend Lezen en maken we afspraken hoe we tot nog betere resultaten 

kunnen komen.  
 

Inzet meester Youri 
 
Leraren in het primair onderwijs ervaren regelmatig te hoge werkdruk. Om deze werkdruk te 

verminderen, heeft het kabinet structureel geld beschikbaar gesteld. Met dit geld kunnen 
scholen zelf maatregelen nemen, zodat leraren in het primair onderwijs echt verschil in de 

klas merken. De scholen mogen zelf beslissen op welke manier zij deze werkdrukgelden 
willen inzetten. De leerkrachten van obs De Hoekstee hebben er onder andere voor gekozen 
om af en toe een dag te kunnen besteden aan administratie, voorbereiding en andere zinvolle 

werkzaamheden voor hun groep. Op deze dagen zal meester Youri Tillema de leerkrachten 
vervangen. 

In de maand november zal meester Youri invallen in de volgende groepen; 
Do 7 nov gr 1/2 

Do 14 nov gr 4/5 
Ma 18 nov gr 5/6 
Ma 25 nov  gr 7/8 
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Even voorstellen..... 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 

Mijn naam is Tessa Manting en ik volg Lammert van der Wal op 

als schoolmaatschappelijk werker op OBS De Hoekstee. Als 
schoolmaatschappelijk werker ben ik werkzaam vanuit Welzijn 

Mensen Werk. Hieronder zal ik kort uitleggen wat 
schoolmaatschappelijk werk inhoudt. 
 

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor opvoeders, leerkrachten en intern begeleiders, 
maar zeker ook voor de kinderen. U kunt bij mij terecht wanneer u vragen heeft wat betreft 
opvoeden en opgroeien, vastloopt met bepaalde zaken waar u hulp bij kunt gebruiken, voor 

informatie en/of advies of wanneer u gewoon nieuwsgierig bent en kennis wilt maken. U ben 
ook welkom als u niet zeker weet of u bij mij aan het juiste adres bent. Samen kunnen we 

kijken of ik kan helpen en anders zorgen we ervoor dat u op de juiste plek terecht komt.  
 

Een aantal voorbeelden waarmee u naar het schoolmaatschappelijk werk kunt; 
 

 Mijn kind is vaak druk. Hoe kan ik daar mee omgaan?  
 Mijn kind is vaak onzeker, bang of heeft last van faalangst. 

 Hoe vergroot ik het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van mijn kind? 
 De opvoeding vind ik soms lastig, kun je mij tips en/of informatie geven? 
 Mijn kind wordt gepest. 

 Mijn partner en ik gaan scheiden, maar ik merk dat mijn kind daar last van heeft. Wat 
kan ik doen? 

 

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een onafhankelijke positie in de school. Wij hanteren 
een beroepsgeheim en geven geen gegevens aan derden, tenzij ouders daarom vragen en/of 
toestemming geven.  
 

Ik zal eens per twee weken, in de oneven weken, aanwezig zijn op de donderdagochtend. U 
kunt vragen stellen of even binnenlopen. Ik zit in de directiekamer of de kamer van de IB’er. 
 

U kunt via onderstaande gegevens contact met mij opnemen 
voor het maken van een afspraak of om informatie op te 

vragen. Dit kan ook in overleg met de leerkracht van uw 
zoon of dochter en/of IB’er,  
 

Mocht u vragen hebben, hulp, tips en/of adviezen willen of u 
bent nieuwsgierig wie ik ben, dan bent u van harte welkom! 

 
Graag tot ziens. 
 

Met vriendelijke groet, 
Tessa Manting 

 
School Maatschappelijk Werker 
Mail:  t.manting@welzijnmw.nl 

tel:  06-1330 5131 

mailto:t.manting@welzijnmw.nl
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Prikbord 

 

Op het prikbord kunnen mededelingen geplaatst worden van externen. Criteria die hierbij 
gehanteerd worden: 

- Kinderen van de basisschool vormen de doelgroep 

- Er is geen sprake van een uitgesproken commercieel belang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld 


