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Belangrijke data:
maart
9 maart:
10 maart;
11 maart:
12 maart:
13 maart:
16 maart:
17 maart:
18 maart:
20 maart:
23 maart:
25
26
27
30

maart:
maart:
maart:
maart:

Meester Youri in gr 0/1
Meester Youri in gr 3
Gastles tennis voor gr 3 door Jeroen Veldhuizen (tijdens de gymles)
Voorleeswedstrijd op Stad en Esch Diever. Merel doet mee voor De Hoekstee!
Schoolschoonmaakavond
Gr 7/8 workshop Ingrid Jantzen
Gr 4/5 gastles techniek in Beilen (12.15 – 13.45 uur)
meester Youri in gr 5/6
gr ½ voorstelling ‘nachtlampje’ 11.00 uur in De spronk
Spreekuur GGD
Gastles tennis voor gr 3 door Jeroen Veldhuizen (tijdens de gymles)
Gr 5/6 gastles techniek in Beilen (12.15 – 13.45 uur)
Schoolfotograaf
Meester Youri in gr 1/2
Gr 3 gastles techniek in Beilen (10.15 – 11.30 uur)
Groep 3 brengt bezoek aan bibliotheek Vledder 9.00 – 10.00 uur
Gr 7/8 gastles techniek in Beilen (12.15 – 13.45 uur)
Meester Youri in gr 4/5

Zonnetje van de maand
Eise Houwer, de opa van Melwin uit groep 8, heeft de afgelopen tijd heel
wat hout gezaagd. Hij voorzag De Vogelstee (het bedrijfje van groep 7/8)
van hout om de nestkastjes te kunnen maken, niet wetende dat er zo veel
bestellingen zouden volgen. Eise heeft ervoor gezorgd dat alle plankjes
precies op maat geleverd werden, zodat de kinderen de kastjes zo in elkaar
konden zetten. Wij willen Eise bij deze hartelijk bedanken voor zijn hulp.
Wij hopen dat mezen de weg naar al deze mooie kastjes weten te vinden! Ook de
techniekopa’s hebben zich tijdens dit project geweldig ingezet en verdienen eveneens een
dikke pluim.

Gastlessen tennis
Op woensdag 11 en woensdag 18 maart verzorgt Jeroen Veldhuizen twee gastlessen tennis
voor de kinderen van groep 3. Jeroen is de tennisleraar van tennisvereniging Burmania in
Vledder. De gastlessen zullen plaatsvinden tijdens de reguliere gymlessen van groep 3.

Schoolschoonmaakavond
Op donderdag 12 maart a.s. houden we de jaarlijkse grote schoolschoonmaak van 19.00 tot
uiterlijk 21.00 uur
Dagelijks wordt de school schoongemaakt door onze
schoonmaaksters. Zij krijgen hiervoor weinig tijd en hierdoor
worden alleen de dagelijkse dingen schoongemaakt.
Daarom organiseren we als ouderraad 1x per jaar een
grondige schoonmaak door de ouders. Dit is absoluut nodig om
onze kinderen een schone school te geven. De leerkrachten
zullen deze avond niet aanwezig zijn, maar treffende
voorbereidende werkzaamheden: de klassen en vakken van de
leerlingentafels zijn opgeruimd en een klussenlijst wordt
klaargelegd.
Per gezin is er een vader en/of moeder gewenst die komt
helpen. We maken er met z’n allen een gezellige avond van en
dan is de school in korte tijd weer heerlijk schoon. Vele handen
maken licht werk! Ook als je maar een uurtje kan, dan ben je
meer dan welkom.
Op de avond zelf wordt u in de middenruimte ontvangen door enkele leden van de
Ouderraad. Deze avond worden zowel de onderbouw, bovenbouw en de gezamenlijke ruimtes
schoongemaakt (voor poetsspullen wordt gezorgd!). We beginnen met een korte
taakverdeling en er staat koffie en thee voor u klaar.
U zult ontdekken dat het schoonmaken echt nodig is! Laten we hier allemaal aan meehelpen.
Vragen? Stel ze aan één van de OR-leden. We rekenen op jullie!!
De leden van de ouderraad
Klaske Feenstra
Trea van der Weij
Liane Santing
Bianca Voorstok
Rianne Prent
Jolanda Maas
Elsemiek Rockschnoer

Schoolfotograaf
Op 23 maart komt de fotograaf in school. Foto Koch zal weer de school foto’s komen maken.
Er worden foto’s gemaakt van; broertjes/zusjes, individueel en met de groep. U ontvangt na
een aantal weken een kaartje met een inlogcode, zodat u zelf de foto’s kan bestellen.
Belangrijk! We starten deze ochtend met de foto’s van de broertjes en zusjes, ook voor de
broertjes en zusjes die (nog) niet op school zitten. Nadere informatie volgt.
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75 jaar bevrijding
Het zal niemand ontgaan zijn dat het dit jaar 75 jaar gelden is dat de tweede Wereldoorlog
voor Nederland eindigde en dat we sindsdien in vrijheid leven. Een kostbaar goed, waarvan
we ons goed bewust moeten zijn dat dit niet vanzelfsprekend is. Dit willen we ook aan onze
leerlingen meegeven en dus krijgt “75 jaar vrijheid” in april
ook de nodige aandacht op school. Naast een
lesprogramma over vrijheid in de Midden- en bovenbouw,
wordt er ook een “75 jaar bevrijdingsfeest” gevierd. We
doen dit op 17 april, de dag dat ook de koningsspelen
gepland staan. Een voor-de-hand-liggende combinatie.
Deze dag wordt opgezet in samenwerking met Dorpsbelang
Vledder en Stichting Aktiviteiten Vledder. Hoe de dag er precies gaat uitzien ligt nog niet
helemaal vast, maar zeker is wel dat het programma gaat plaatsvinden op het
Lesturgeonplein, zodat het een activiteit wordt die centraal in het dorp plaatsvindt. Ook de
kinderen van obs de Kievitshoek komen voor deze gelegenheid naar Vledder. Hotel Brinkzicht
heeft aangeboden voor het vervoer te willen zorgen.

Project Verkeer en Vervoer
Op 9 maart start het volgende project. Dit project is een techniek-project, waarbij in groep 5
t/m 8 “Verkeer en Vervoer” het centrale thema is. In groep 4 heet het thema “Zo werkt het”
en in de onderbouw staat techniek naar eigen inzicht van de leerkrachten centraal. Inmiddels
hebben de leerkrachten de eerste voorberedingen al getroffen en
mooie en goede ideeën bedacht om het voor iedereen weer zinvol
en boeiend te maken. Eén van die ideeën is om met de groepen 3
t/m 8 (niet allemaal te gelijk) een bezoek te brengen aan het
technieklokaal van CSG Beilen, waar Kleis Lagerveen, de man
van juf Monique, werkzaam is als techniekdocent. Ook hiervoor
willen we graag een beroep op de ouders doen om ons te helpen
bij het vervoer naar en van Beilen. U kunt u hiervoor aanmelden
bij de leerkracht van uw kind(eren). Alvast bedankt voor uw hulp!
Gastles op CSG Beilen:
groep 4/5: vrijdag 13 maart van 12.15 – 13.45 uur
groep 5/6: vrijdag 20 maart van 12.15 – 13.45 uur
groep 3:
woensdag 25 maart van 10.15 – 11.30 uur
groep 7/8: vrijdag 27 maart van 12.15 – 13.45 uur

Bezoek bibliotheek
Op donderdagochtend 26 maart brengt groep 3 een bezoek aan de bibliotheek in Vledder.
Tijdens dit groepsbezoek maken de kinderen kennis met de bibliotheek en wordt er een
activiteit gedaan onder begeleiding van ouders. Hiervoor zijn we nog op zoek naar twee
ouders die ons hierbij zouden kunnen helpen. Als u ons kunt helpen, mag u dit doorgeven
aan juf Monique (m.frijhoff@talentwesterveld.nl)
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Nieuw gezicht Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Beste ouders/verzorgers, leraren en andere nieuwsbrieflezers,
Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Anna Both. Ik ben
schoolmaatschappelijk werker.
Wat doet een school Maatschappelijk werker?
Een school Maatschappelijk werker biedt professionele hulp aan kinderen
en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van
verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt
altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de interne begeleider of de leerkracht,
maar ook ouders kunnen als ze dat nodig vinden rechtstreeks contact opnemen met de
schoolmaatschappelijk werker. Een reden om dat te doen is bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

uw kind komt thuis en vertelt dat hij of zij steeds gepest wordt en daarom geen zin
meer heeft om naar school te gaan.
uw kind is de laatste tijd erg stil en u komt er maar niet achter wat er aan de hand is
uw kind is juist extra druk, wat op school en thuis moeilijkheden veroorzaakt
als ouder vindt u het lastig om voet bij stuk te houden over afgesproken
(gedrags)regels met uw kind of er is steeds ruzie over de grenzen die u stelt
er zijn problemen in de thuissituatie en u merkt dat uw kind zich daardoor anders
gedraagt

Vaak is een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker voldoende om weer vooruit te
kunnen. In andere gevallen is een wat langere vorm van hulp of ondersteuning nodig. Dit
wordt in gezamenlijk overleg afgesproken. De gesprekken kunnen op school of thuis
plaatsvinden, maar op ons centrale kantoor is ook een mogelijkheid.
De schoolmaatschappelijk werker verwijst door wanneer meer of andere hulp nodig is. Het
schoolmaatschappelijk werk is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Zonder toestemming verstrekt het schoolmaatschappelijk werk geen informatie over u aan
derden. Bovendien heeft u altijd het recht de eigen gegevens in te zien.
Op dinsdag van 08:00 tot 12.00 uur zal ik aanwezig zijn op jullie school. Elke even week zal
ik aanwezig zijn op OBS de Kievitshoek en de oneven weken op OBS de Hoekstee. Heeft u
vragen en/of opmerkingen spreek me gerust aan. U kunt mij ook bellen op telefoonnummer:
06-49224305 of mailen naar a.both@welzijnmw.nl.
Hartelijke groet,
Anna Both
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Nieuws van de beweegcoaches
Beleef & Beweeg
Weet jij hoe het is om beperkt te zijn in bewegen? Rolstoelgebruikers, blinden, slechtzienden
en slechthorende mensen ervaren het bewegen anders dan normaal. Bewegen speelt ook een
belangrijke rol in hoe jij je voelt, en hoe jij jezelf kunt verdedigen in geval van nood. Deze
middag kan je deelnemen aan kinderyoga, weerbaarheidstraining en kan je kennis maken
met bewegingsbeperkingen.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Voor wie:

Woensdag 25 maart 2020
15:00 tot 17:30
Sporthal de Hulschebosch Dwingeloo
Alle basisschoolleerlingen

Palmpasen
Beste jongens en meisjes,
Zondag 5 april organiseert Stichting Aktiviteiten Vledder in samenwerking
met
OBS De Hoekstee de traditionele Palmpasenoptocht voor alle peuters én de
kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool.
De Paashaas gaat die dag paaseieren verstoppen en heeft gevraagd of jullie
willen helpen deze eieren op te zoeken. Jij komt toch ook?
We verzamelen op de parkeerplaats naast de Coop. Om 14.00 uur lopen we samen, onder
muzikale begeleiding, naar het Kokse Bosje. Daar gaan we de eieren zoeken. Als alle eieren
gevonden zijn, heeft de Paashaas nog een kleine verrassing voor jullie.
Tot Palmpasen,
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Vogelstee gaat als een speer
De Vogelstee, het bedrijfje van de leerlingen uit groep 7 en 8, heeft een vliegende start
gemaakt. Afgelopen weken hebben de kinderen samen met de “klusopa’s” flink wat
nestkastjes gemaakt en wisten ze zelfs door de samenwerking met Dorpsbelang Vledder de
pers te halen.

Meppeler Courant 28 februari 2020
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Prikbord
Kinderkledingbeurs Havelte organiseert tweedehands zomerkinderkledingen speelgoedbeurs.
De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar halfjaarlijkse kleding en
speelgoedbeurs. Een gezellige tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in
ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte.
De koopavond is op vrijdag 3 april 2020 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 4 april 2020 is de beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur.
Bezoekers krijgen op zaterdag 10% korting op hun gehele aankoopbedrag.
U vindt op deze beurs naast kleding ook een divers aanbod van tweedehands speelgoed.
Heeft u zelf kleding van maat 74 t/m maat 188 of speelgoed in te brengen dan kunt u de
daarvoor benodigde prijsenveloppe+ instructie vanaf
maandag 24 februari 2020 ophalen gedurende schooltijden bij de kleuteringang van OBS. de
Bosrank in Havelte. Er is een maximale uitgave van 150 prijsenveloppen. Alle kleding en
speelgoed dient geprijsd, schoon en compleet te worden aangeleverd. Het inbrengen van de
kleding en het speelgoed is op donderdagavond 2 april 2020 van 19.00 tot 20.30 uur,
eveneens in “de Veldkei”. Dit adres kunt u vinden op onze website. Raadpleeg onze website
www.kledingbeurshavelte.nl voor meer informatie. We zijn ook te volgen via Facebook:
Kledingbeurs Havelte.

obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld
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