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Zonnetje van de maand 

 
De oproep van enkele weken geleden om te 

helpen bij het groenonderhoud van ons 

schoolplein heeft ertoe geleid dat op 

zaterdagmorgen 30 november een 

enthousiaste groep ouders met 

snoeischaar, kettingzaag en ander 

gereedschap de handen gezamenlijk uit de 

mouwen stak. Twee jaar geleden heeft ons 

plein, eveneens met veel inzet van ouders, 

een metamorfose ondergaan. Het resultaat 

was een mooi uitdagend plein, waar de 

kinderen dagelijks de vruchten van 

plukken. Met deze verandering valt een 

deel van het onderhoud niet meer onder 

het reguliere onderhoud dat door de 

gemeente wordt verzorgd. Geweldig dus, 

dat dit opgepakt wordt door een groep 

ouders. De bedoeling is dat deze groep 2 á 3 x per jaar een ochtend aan de slag gaat. Meer mensen 

zijn van harte welkom!! Geweldig bedankt, mensen. De zonnestralen zijn deze maand voor jullie. 

 

Vraag van de omwonenden van de school 

 
Wij hebben de laatste tijd meerdere keren een melding gekregen van omwonenden 
van de school dat er auto’s (deels) geparkeerd staan op de oprit van deze mensen. Wij 
begrijpen dat dit er vervelend is voor onze buren. We willen u dan ook vragen om uw 
auto te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplekken.  
 
 

Belangrijke data:  
 

December 

03 dec    : Oud papier 

04 dec : Surprise kijkmiddag (13.30 – 13.30 uur) voor gr 5 t/m 8  

05 dec :  Sinterklaasviering. Ook ’s middags school! 

10 dec : Meester Youri in gr 3 

19 dec    :  Kerst op school 

20 dec    : Alle groepen vrij vanaf 12.00 uur 

21 dec-3 jan   : Kerstvakantie 
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Begrijpend Lezen 
 
In onze studiemiddagen richten wij ons op het nog verder verbeteren van het Begrijpend Lezen bij ons op 
school. Om een tekst te kunnen begrijpen is een minimaal leesniveau noodzakelijk. Dit noemen we het 
technisch lezen. In groep 1 en 2 worden kinderen spelenderwijs al in contact gebracht met het gebruik van 
letters. In groep 3 en 4 wordt het lezen methodisch aangeleerd. 
 
Wanneer alle letters eenmaal bekend zijn, zijn we gericht op 
zorgvuldig lezen in een steeds hoger tempo. Door veel te lezen 
gaat het tempo omhoog. Hoe meer plezier een kind aan lezen 
beleeft, hoe meer het gaat lezen en hoe meer het tempo dus 
omhoog gaat. Leesplezier ligt dus aan de basis.  
 
Daarnaast is woordenschat van groot belang bij het begrijpen 
van teksten. Hoe groter de woordenschat hoe groter het begrip van teksten en van de wereld om ons 
heen. Nieuwe woorden in teksten worden dan ook uit teksten gelicht en besproken. Belangrijk: een nieuw 
woord is wat anders dan een moeilijk woord. Om de woordenschat te vergroten, stimuleren we de 
kinderen om in hele zinnen te antwoord te geven op gestelde vragen.  
 
Tijdens de studiedagen zijn we hierover met elkaar in gesprek en maken we afspraken over hoe we dit op 
school invulling gaan geven. Hoe bevorderen we het leesplezier? Hoe betrekken we álle kinderen bij de 
teksten? Hoe stellen we de juiste vragen? 
 
 

e-mail of klasbord?      Richtlijnen Communicatie 
 

Ons bereikten signalen dat er af en toe onduidelijkheid bestaat over welke kanalen wij gebruiken voor onze 
communicatie met ouders. Hopelijk zorgt onderstaand voor verduidelijking: 
 
Mail is in principe ons kanaal om met ouders te communiceren over activiteiten of beleid. Dit kunnen 
zowel activiteiten op groepsniveau zijn als schoolbrede activiteiten. Hoewel wij altijd proberen tijdig te 
communiceren, zal dit niet altijd tot de mogelijkheden behoren. Het is ouders daarom aan te raden 
dagelijks hun mail te lezen. 
 
Klasbord gebruiken wij om ouders een leuk inkijkje te geven bij activiteiten. Het geeft de ouders de kans 
om dichter bij het onderwijs betrokken te zijn. Daarnaast wordt Klasbord gebruikt om, indien nodig, een 
reminder te sturen die refereert aan een eerder gestuurde mail. Als u nog geen ‘Klasbord’ heeft, kunt u 
hiervoor de inloggegevens opvragen bij de leerkracht van uw kind(eren). 
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Oproep vanuit de ouderraad: hulp bij Oudpapieracties gezocht 
 
Door ouders van leerlingen van onze school wordt maandelijks oud papier ingezameld. Het bedrag wat 
hiermee jaarlijks wordt opgehaald kan tot circa € 8.000,- oplopen! Dat is tweederde van het totaal aan 
inkomsten van de ouderraad. Op deze manier houden we de ouderbijdrage laag. 
 

Wat organiseren we onder andere met deze inkomsten voor de leerlingen? 

· Schoolreisjes/schoolkamp 

· Het Sinterklaasfeest 

· De Kerstviering 

· Palmpasen 

· Musical groep 8 

· De laatste schooldag 

Wanneer er door te weinig hulp van ouders geen papier meer 

opgehaald kan worden, wordt er een bijdrage per kind per activiteit 

gevraagd. Dat willen we graag voorkomen. Daarom vragen we uw ondersteuning. 

Aan alle leerlingen zal deze week een oproep voor opgave van oud papier worden meegegeven. 

Natuurlijk hopen we op de medewerking van veel ouders, zodat we ook komend jaar weer het oud 

papier kunnen ophalen en de activiteiten van de ouderraad kunnen blijven uitvoeren. 

Bent u enthousiast geworden om te helpen? Dan kunt u ook uw opgave mailen naar onderstaand 

mailadres. Graag verzoeken wij u om drie data aan te geven. U wordt drie keer ingedeeld, waarvan 

één keer als reserve. Wilt u uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres doorgeven bij uw opgave? 

Dit voor het ontvangen van de jaarplanning en een herinneringsmail. Alle ophaalavonden starten om 

18:30 uur bij school. 

Hieronder de ophaaldata voor komend jaar: 

· Dinsdag 7 januari  · Maandag 11 mei  · Dinsdag 6 oktober 

· Maandag 3 februari  · Dinsdag 9 juni  · Dinsdag 3 november 

· Dinsdag 3 maart  · Maandag 6 juli  · Maandag 7 december 

· Maandag 6 april  · Maandag 7 september 

 

Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de Ouderraad van o.b.s. “de Hoekstee” 

Rianne Prent, mail: riannebijlsma@gmail.com  

 

Vragen vanuit school 
 

Het valt ons op dat steeds meer kinderen erg vroeg op school komen. Vanaf 

8.15 uur is iedereen welkom. Voor die tijd is de school alleen open voor de 

kinderen van de BSO. Wilt u hier rekening mee houden? 

 

De leerkrachten van de onderbouwgroepen zien steeds vaker dat kinderen fruit, 

zoals een sinaasappel, kiwi of peer, in z’n geheel meekrijgen. Het kost de 

leerkracht  veel tijd om de kinderen te helpen met het schillen en klaarmaken 

van al dit fruit. Wilt u uw kind(eren) fruit meegeven dat ze zelf kunnen klaarmaken en opeten? Een 

sinaasappel, kiwi of appel is natuurlijk prima als het geschild meegegeven wordt in een bakje. Alvast 

bedankt voor uw medewerking.  

mailto:riannebijlsma@gmail.com
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Sinterklaas 
 

Nog even en het is zover…. Sinterklaas komt zoals ieder jaar ook De Hoekstee 

weer met een bezoek vereren! Wij vieren Sinterklaas op donderdag 5 december. 

We wachten Sinterklaas en zijn Pieten op de speelplaats op. U bent als ouder 

hierbij van harte welkom. Hierna gaan de kinderen naar binnen en vieren we het 

feest verder. De sint komt op bezoek bij de groepen 1 t/m 4, in de groepen 5 t/m 

8 worden er surprises en gedichten voor elkaar gemaakt.  

Vanaf 11.45 uur zijn ook de kleinere broertjes en zusjes van onze leerlingen van 

harte welkom om de Sint een handje te geven.  

 

’s Middags zullen de kinderen van gr 4 t/m 8 allerlei spellen in het pepernotencasino spelen. In dit 

casino wordt niet ingezet met geld, maar met pepernoten! Wij zijn nog op zoek naar een aantal 

vrijwilligers die ons willen helpen bij de begeleiding van de (kleine) spelletjes. Kunt u ons helpen? 

Stuur dan even een berichtje naar j.meijer@talentwesterveld.nl 

 

Op dinsdagmiddag 4 december hebben we van 12.30 tot 13.30 uur een surprise-kijkmiddag. Dit is 

wat vroeger dan andere jaren, omdat een aantal kinderen ’s middags meedoet aan het 

schooltrefbaltoernooi. De surprises worden deze middag tentoongesteld in de klassen. Zo kunnen alle 

kinderen, vaders en moeders en andere belangstellenden de kunstwerken komen bewonderen. Wij 

stellen u belangstelling hiervoor zeer op prijs.  

 

Zet je licht aan! 
 

De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders 

heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder 

licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste 

fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel 

áánzetten!  

Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw 

kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan.  

De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct 

voeren van fietsverlichting. Op het schoolplein is op verschillende plaatsen een opvallende tag 

aangebracht, die het aanzetten van de fietsverlichting moet stimuleren. Onderzoek wees uit dat 20%  

van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn  fietsverlichting wél aanzet.  Vaak werkt de 

fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Wilt u meer informatie kijk dan op 

www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie  

 

Hoofdluiscontrole 
 

Op vrijdagmiddag 6 december worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis 

en/of neten. Mocht bij een leerling hoofdluis en/of neten geconstateerd worden, dan 

worden de ouders hiervan in kennis gesteld door de groepsleerkracht. Het kind blijft 

gewoon op school.  

Twee weken na een luizencontrole worden de kinderen bij wie neten en/of luizen 

zijn gevonden, nogmaals gecontroleerd. Ook de kinderen die niet aanwezig waren 

bij de reguliere controle, worden dan gecontroleerd.  

Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind(eren) op vrijdag 6 dec geen ingewikkelde creaties of grote 

hoeveelheden haargel in hun haar hebben? Dit maakt het controleren gemakkelijker! 

 

 

http://www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie
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Creatieve middag: Circuit project Geloof 
 
Dit jaar gieten we de creatieve middagen telkens in een ander jasje. We gaan 

daarin variëren om de schwung erin te houden en om elke keer weer nieuwe 

aspecten te ontdekken die betekenisvol zijn voor ons onderwijs én die bijdragen 

aan een fijne sfeer op school.  

 

Dit keer hebben we het circuit vorm gegeven rondom het thema “geloof” de 

kinderen van groep 1 t/m 4 werden gemixt en de kinderen van groep 5 t/m 8 

eveneens. Vervolgens gingen zij met hun groep bij alle lokalen langs, waar zij 

door één van de leerkrachten op creatieve wijze werden meegenomen in een 

activiteit die het thema “geloof” raakt. In de ene klas werden gebedsvlaggetjes 

getekend, in een andere klas belandden de kinderen in een quiz, 

een verhaal of in een filosofisch gesprek en mochten de kinderen 

een kaarsje branden voor iemand.  

 

Het is altijd weer hartverwarmend om te zien hoe oudere en 

jongere kinderen met elkaar omgaan op het moment dat zij in 

groepjes gaan samenwerken. We zijn trots op onze kinderen!  

De middag verliep dan ook sfeervol en was om voordat iedereen 

er eigenlijk erg in had.  

 

Drents Verkeersveiligheidslabel verlengd 
 

Sinds 2010 mag De Hoekstee het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) voeren. Het Drents 

Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een 

vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de 

ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit zijn van het Label laten 

zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Om het label te verdienen, 

moet een school voldoen aan een aantal criteria: 

• Op de school wordt bij voorkeur gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn 

in de leerstof gewaarborgd wordt. 

• In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en 

fietsvaardigheidsoefeningen, en wordt elk jaar in elke groep een extra praktijkproject uitgevoerd. 

• Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs; zo is er bijvoorbeeld een 

verkeersouder op de school die het team kan ondersteunen bij praktische oefeningen. 

• De schoolomgeving is verkeersveilig. 

• Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan. 

• De school heeft een activiteitenjaarplan waarin de praktische oefeningen en projecten zijn 

opgenomen. 

Om het label te mogen blijven voeren, moet de school elke drie jaar kunnen aantonen dat aan 

bovenstaande criteria voldaan wordt. Afgelopen week vond hiervoor het gesprek plaats. Naast een 

vertegenwoordiging vanuit het team nam ook onze verkeersouder Simone Scholtens deel aan dat 

gesprek. De beoordelaar van Veilig bereikbaar Drenthe kon aan het eind van het gesprek de conclusie 

trekken dat we ruimschoots aan de criteria voldeden en dat het Drents Verkeersveiligheidslabel weer 

voor drie jaar aan onze gevel mag hangen. Dat is mooi, maar belangrijker is natuurlijk dat hiermee 

geconstateerd is dat verkeersonderwijs op onze school een stevige plaats heeft.  
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Kerst op school 
     
De voorbereidingen voor de 

kerstactiviteiten zijn inmiddels ook 

alweer in volle gang!  

 

Hiernaast en hieronder wordt 

alvast een tipje van de sluier 

opgelicht.  

 

U krijgt van ons uitgebreider 

bericht wanneer het definitieve 

programma bekend is. 
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Prikbord 
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BEWEEGCOACHES ORGANISEREN TREFBALTOERNOOI 
 

Het is weer zo ver… Het jaarlijkse trefballen scholentoernooi is weer in aantocht en jullie 
willen natuurlijk alle in’s en out’s weten. Bij deze! 

 
Wanneer? 4 december 
Waar? Sportzaal De Spronk, te Vledder 

Tijden? Inloop is vanaf 14.45 uur en de eerste wedstrijden zullen om 15.00 uur starten. Het 
toernooi zal rond 17.00 uur afgelopen zijn. 

 
Daarna komt natuurlijk de finale! De twee beste teams van groep 5/6 en 7/8 gaan door naar 

de finale die wordt gehouden op 11 december, Sporthal De Hulsebosch Dwingeloo. Ook hier, 
inloop vanaf 14.45 uur en eerste wedstrijden starten om 15.00uur. 
 

Sportieve groet, De Beweegcoaches van Gemeente Westerveld 
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