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Inschrijving rapportgesprekken
Week van de rapportgesprekken
rapporten mee naar huis
Studiedag. Alle kinderen vrij!
Voorjaarsvakantie
GGD: Screening gr 2

Zonnetje van de maand
Bij de kleuters wordt ook gewerkt aan een geschiedenisproject. Zij
reizen terug naar de riddertijd. Ook het voorleesontbijt werd binnen dit
thema ingericht. Speciaal hiervoor las ouder en “jonkvrouw” Anita
Meijer voor uit “Deze ridder zegt nee” van Lucy Rowland. De kinderen
hebben ademloos geluisterd. Erg fijn dat Anita dit wilde doen. Dank je
wel.

Splitsing groep 1 en 2
Vanaf januari hebben we de steeds grotere wordende kleutergroep kunnen splitsen. Voor de
openstaande vacature op dinsdag en woensdag hebben we gelukkig ook invulling kunnen
vinden. Vanaf dinsdag 4 februari start Patricia Doorduyn als
leerkracht bij ons op school. Samen met juf Ingrid zal zij groep 1
gaan bezetten. Hieronder stelt zij zich voor.
Graag stel ik mezelf voor als de nieuwe juf voor groep 1 op de
dinsdag en woensdag: Ik ben Patricia Doorduijn en 48 jaar. Sinds
een half jaar woon ik met mijn man, dochter en mijn moeder in
Dwingeloo. Wij zijn uit Leiden hier naartoe verhuisd. Sinds oktober
heb ik bij diverse scholen in deze regio invalwerk gedaan en
afgelopen dinsdag heb ik ook al voor groep 1 van de Hoekstee
gestaan. Vanaf februari kom ik het team van de Hoekstee
versterken. Ik heb er enorm veel zin in.

Waarom staken? We gaan graag in gesprek.
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is de school gesloten i.v.m. met de landelijk
uitgeroepen staking. Dat er, ondanks enkele incidentele investeringen van de overheid, nog
steeds grote zorg bestaat over de toekomst van het onderwijs, blijkt wel uit het feit dat ruim
4000 scholen gehoor hebben gegeven aan deze oproep.
Wij realiseren ons dat we het de ouders met dit middel niet gemakkelijk maken. En we
begrijpen ook dat niet alle ouders tot in detail op de hoogte zijn van de problemen in het
onderwijs. Hierdoor ligt onbegrip voor onze actie op de loer.
Om dit te voorkomen zal ik op vrijdag 31 januari, van 10.15-11.15 uur op school zijn om,
met ouders die hier prijs op stellen, in gesprek te gaan. De problemen in het onderwijs raken
niet alleen de leerkrachten en de leerlingen, maar zeker ook de ouders. Zonder structurele
financiële impulsen van onze regering zullen de problemen in rap tempo toenemen.

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 de leraren 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 maanden februari, maart en april zal meester Youri invallen in de volgende groepen;
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Opening Project
De kinderen moeten raar hebben opgekeken toen ze maandag 13
januari op school kwamen en hun leerkrachten in prehistorische
kledij rondom een kampvuur op het schoolplein aantroffen.
Natuurlijk had dit een reden, want op die dag is de school gestart
met het project Prehistorie, Grieken en Romeinen. In 5 weken tijd
worden de kinderen van de groepen 5 t/m 8 wegwijs gemaakt in
deze periode. Ook de jongere kinderen nemen, op bij de leeftijd
passende wijze, deel aan het project, waardoor de gehele school
door de ouders van het deco-team in de juiste sfeer kon worden
gebracht. Zo is een deel van de gang als grot aangekleed en zijn er dinovoetstappen op de
vloer aangebracht. Bij binnenkomst in de school zetten alle kinderen hun handafdruk op de
wand van de grot om daarna middels de dinostappen de weg naar hun lokaal te vinden.
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Het project Prehistorie, Grieken en
Romeinen is één van de 20
projecten van de lesmethode Allesin-1. Kenmerkend voor deze
methode is dat de schotten tussen
de meeste vakken (behalve
rekenen, gym en schrijven) zijn
verdwenen en al deze vakgebieden
binnen het thema worden
aangeboden. Niet alleen de vakken
worden hiermee met elkaar in verbinding gebracht,
waardoor leren betekenisvoller kan plaatsvinden, maar het schoolbreed werken aan hetzelfde
thema draagt tevens bij aan een fijne sfeer op school.

Groep 8 start eigen bedrijf
In het najaar werd door een leerling het idee geopperd om nestkastjes voor koolmezen te
maken en op die manier bij te dragen in de bestrijding van de eikenprocessierups. Altijd mooi
als er ideeën uit de kinderen zelf komen. Inmiddels heeft dit ertoe geleid dat we een soort
bedrijfje zijn begonnen. Kinderen maken hierbij kennis met allerlei zaken die hierbij komen
kijken: techniek, planning, PR, financiën, etc. Natuurlijk begeleiden we dit als leerkrachten,
maar tegelijkertijd is het de bedoeling dat kinderen zoveel mogelijk zelf
uitvoeren en/of regelen. Leuk om te zien hoe de klas hierover met
elkaar in gesprek is en betrokken raakt. Mocht het bedrijfje winst
maken, dan gaat de klas met elkaar in gesprek wat ze daar mee gaan
doen. (leuke activiteit? Goed doel? iets reserveren voor een volgend
project?)
Inmiddels zijn er, met medewerking van Bouwbedrijf van Dijk, al flink
wat pakketjes samengesteld en hebben de kinderen de eerste
nestkastjes al in elkaar gezet. Hiervoor konden we andermaal een
beroep doen op onze klusopa’s en een enthousiaste ouder. Super dat
dit allemaal kan.

Inschrijven rapportgesprekken
Van 10-13 februari worden de rapportgesprekken gehouden. Intekenen hiervoor kan vanaf
maandag 3 februari in de hal.

Studiedag 14 februari
Vrijdag 14 februari zijn de kinderen vrij ivm een studiedag van de leerkrachten. Op deze dag
worden de gemaakte Cito-toetsen geanalyseerd en wordt er op groepsniveau en kindniveau
vastgesteld waar in de komende maanden de accenten komen te liggen.
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Groep 5/6 gaat schoolschaatsen
Om het jaar nemen de kinderen van groep 5 en 6 deel
aan het schoolschaatsprogramma van Thialf. Dit jaar gaan
ze dat doen op vrijdag 7 februari, vrijdag 28 februari en
vrijdag 6 maart. Inmiddels lijkt het erop dat we voldoende
ouders bereid hebben gevonden om voor het vervoer te
zorgen. De kosten van het schoolschaatsen worden door
de ouderraad betaald. Geweldig dat dit mogelijk wordt
gemaakt!!!!

Van de Ouderraad
Nieuws van de Ouderraad

De oudercommissie bestaat uit 2 leerkrachten en 7 ouders te weten, Hennie Edingh, Monique
Frijhoff, Trea van der Weij, Klaske Mestemaker, Bianca Voorstok, Rianne Prent, Jolanda Maas,
Elsemieke van Gemeren en Liane Winter. Wij organiseren verschillende activiteiten voor de
kinderen die op OBS De Hoekstee zitten. Deze activiteiten worden gefinancierd door de
jaarlijks ouderbijdrage en de inkomsten van het ophalen van het oud papier door de ouders.
Vanaf begin februari wordt de ouderbijdrage door Stichting Ouderraad OBS De Hoekstee, via
de automatische incasso geïnd. Dit gaat via rekening NL50 RABO 0365.8600.69 ten name
van OBS De Hoekstee met als omschrijving: "ouderbijdrage 2019/2020". De bedragen die
geïncasseerd worden zijn voor leerlingen van groep 1 tot en met 6: € 35,00.Voor
leerlingen van groep 7 en 8: € 55,00
Hiervoor organiseert school, in samenwerking met de ouderraad, diverse activiteiten zoals
Sinterklaas, Kerst, schoolreisjes en verschillende andere activiteiten.
Ouders die nog geen machtiging hebben afgegeven, kunnen bijgaand formulier invullen en
inleveren bij de leerkracht van hun zoon/dochter en het verschuldigde bedrag graag
overmaken op het bovengenoemde bankrekeningnummer ovv de naam van hun
zoon/dochter.
In de maand december hebben we een brief ontvangen van de gemeente Westerveld over de
daling in prijs voor het ophalen van het oud papier. Hier krijgen we nu een subsidie over
van de gemeente. Wat deze verandering precies in gaat houden voor de financiële opbrengst
voor de school is nog onduidelijk. We houden u hierover op de hoogte. Voor aankomend jaar
gaan we voorlopig door met het ophalen van het oud papier.
Nieuwe leden ouderraad
Voor het nieuwe jaar zijn we op zoek naar nieuwe leden om onze commissie te versterken.
Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan de activiteiten op school. Meld je aan! Mocht
je nog vragen hebben, dan kun je altijd terecht bij een van de huidige leden. Mocht je
belangstelling hebben, dan ben je welkom om eens een vergadering bij te wonen. De
eerstvolgende vergaderingen zijn op woensdag 29 januari en op maandag 23 maart. Tot dan!
De ouderraad
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Prikbord

Speelotheek voor alle kinderen!
Even voorstellen:
Speelotheek Noordwolde is al 44 jaar een begrip(je) in
Noordwolde. Wie de speelotheek in t Buurthuus kent, is
enthousiast. Maar veel mensen kennen ons nog niet….
Wat hebben wij te bieden:
• Veel speelgoed en spelletjes voor kinderen van 0 -12 jaar
• Gericht op samenspelen, motoriek en ontwikkeling
•

Voorlichting en keuzehulp bij specifieke spelvragen

Speelotheek + bibliotheek = ontwikkeling voor kinderen
Kijk voor meer informatie op www.speelotheek-noordwolde.nl.
Stichting Leergeld vergoedt de kosten voor de Speelotheek!
Ook zoeken wij vrijwilligers die voor een enkel uur per week/ maand willen helpen bij de
aanschaf, uitleen of onderhoud van het speelgoed.

Graag zien wij u een keer in de Speelotheek!
Meer informatie: sot.noordwolde@gmail.com
Ann Fritzsche 0561 433271
Lia de Vries 0561 433 088
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De Nationale Voorleesdagen 2020
Van 22 januari t/m 1 februari zijn het De Nationale Voorleesdagen.
Het boek ‘Moppereend’ is verkozen tot prentenboek van 2020. Tekst en illustraties: Joyce Dunbar en Petr Horáček,
vertaald door Jesse Goossens.
Waarom is (voor)lezen belangrijk?
1. Het bevordert de ontwikkeling van het kind:
• het kind maakt kennis met allerlei onderwerpen
• het bevordert de interactie
• het vergroot de woordenschat
2. Voorlezen en leren lezen
Kinderen die vaak worden voorgelezen beleven zelf meer plezier aan het
(leren) lezen.

‘Moppereend’
Prentenboek van 2020

De Prentenboek Top Tien voor kinderen van 0-6 jaar
• Spelen tot het donker wordt (Querido)
• Moppereend (Lemniscaat)
• De hapgrage krokodil (Vries-Brouwers)
• Deze ridder zegt NEE (Gottmer)
• Een schildpad was zijn schildje kwijt (Gottmer)
• Van 1 tot 10 (Gottmer)
• Zó moe en toch klaarwakker (Hoogland & Van Klaveren)
• De boer en de dierenarts (De Eenhoorn)
• De grote vijf (Clavis)
• Otto groot, Otto klein (Lannoo)

Tips voor het voorlezen:
1. Kies samen een boek
uit (in
de
bibliotheek).
2. Praat samen over het
boek.
Waar zou het
over gaan?

Kinderen in de bovenbouw
Vaak wordt gedacht dat voorlezen minder belangrijk is zodra kinderen zelf
kunnen lezen. Niets is minder waar! Ook oudere kinderen vinden het leuk om
voorgelezen te worden en leren hier veel nieuwe woorden van. Kies samen een
leuk boek uit en lees het op een geschikt moment voor.
Meer informatie:
Meer informatie over voorlezen en taalontwikkeling is te vinden op:
https://www.kindentaal.nl/Voorlezen
https://www.boekstart.nl/tips/voorleestips/
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3. Maak voorlezen leuk.
Een
boek van
achter naar voren lezen
of over de kop, kan ook
leuk zijn.
4. Lees hetzelfde boek
vaker
voor.
5. Verzin eigen tekst bij
de plaatjes als lezen
lastig is.

hoekstee@talentwesterveld.nl
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