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Wat kan er wel en niet tot de zomervakantie 

 
Vanaf 8 juni gaan we allemaal weer alle dagen naar school. Fijn dat we het schooljaar in 

gezamenlijkheid kunnen afsluiten. Toch zal dit ook niet gaan zoals we dat in de afgelopen 
jaren gewend waren. Zo wordt er dringend geadviseerd om terughoudend met schoolreizen 

en excursie om te gaan. Binnen de Stichting Talent is dan ook besloten om geen schoolreizen 
te organiseren. Wel vinden we het belangrijk om binnen de richtlijnen op een bij de school 
passende wijze een activiteit te organiseren die recht doet aan het afscheid van groep 8. Dit 

kan dus ook per school verschillen. Zo zijn wij bezig de mogelijkheden te onderzoeken om 
toch een musical te laten opvoeren door groep 8. Nadere informatie volgt. 

 

Zonnetje van de maand 

 

De zonnestralen vallen dit keer op alle ouders die de afgelopen tijd een snelcursus 

meester/juf hebben gevolgd. Jullie inzet en bereidheid tot samenwerking met ons wordt 
geweldig gewaardeerd. 

 

Oudpapier ophalen mag weer!!!! 

 

Na 2 maanden onderbreking mogen we weer oudpapier ophalen. Dit gaan we doen op 

dinsdag 9 juni!! Zet u het ook uiterlijk 18.30 uur aan de weg? Zegt het voort!!!!! 

 

 Oudergesprekken 
 
Ondanks de Corona-tijd willen we elke ouder in de gelegenheid stellen een afrondend gesprek 
met de leerkracht te voeren. Dit is echter niet verplicht. Vanuit de leerkracht van uw kind 

ontvangt u hierover bericht. Er wordt gevraagd of u prijs stelt op dit afrondende gesprek en 
zo ja, of dit gesprek digitaal/telefonisch kan plaats vinden (voorkeur) of dat er toch een 

afspraak voor een life-ontmoeting gemaakt moet worden. Ook de leerkracht kan aangeven 
een gesprek met u op prijs te stellen. 

Belangrijke data:   
 

 

juni 
8 juni : Iedereen weer alle dagen naar school 

9 juni : oudpapier  

15 juni : Studiedag leerkrachten. Kinderen vrij.   

22 t/m 25 juni : Oudergesprekken   
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Gymmen 

 

Natuurlijk gaan we de gymlessen voor groep 3 t/m 8 ook weer oppakken. Stichtingsbreed is 

afgesproken dat we het schoolzwemmen voor de zomer niet opstarten en de sporthal is. 

Zoals het nu lijkt, nog tot 1 juli gesloten. Dus gaan we buiten gymmen als het kan. De 

leerkrachten plannen hiervoor zelf een moment rekening houdend met het weer 

 

Toetsen 

 

Elk jaar worden de kinderen van groep 3 t/m 8 getoetst op hun vaardigheden m.b.t. 
technisch Lezen (snel en zorgvuldig lezen), begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen. Dit zal dit 

jaar niet anders zijn. We zullen de toetsen gebruiken om te analyseren wat de gevolgen zijn 
geweest van de Corona-tijd waarin de school (deels) gesloten was. Vervolgens wordt er een 
plan van aanpak opgesteld hoe we eventueel opgelopen achterstanden gaan proberen weg te 

werken. Het analyseren en opstellen van de plannen doen we op de studiedag van 15 juni. De 
kinderen zijn die dag dus vrij. 

  

Groepenverdeling 2020-2021 

 
Afgelopen weken is er steeds meer vorm gegeven aan de groepenverdeling voor volgend 

jaar. Tijdens de MR-vergadering van donderdag 28 mei heeft de MR met het volgende plaatje 
ingestemd. 

 
 

 
 
Toevoegingen bij bovenstaand plaatje: 

- Voor het eerst kiezen we voor een 2/3-combinatie. We denken hiermee alle kinderen in 

de groepen 1, 2 en 3 recht doen. Naast een kleinere groep 1 zien we hiermee ook 
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mogelijkheden om de overgang van groep 2 naar 3 minder groot te maken, door ook in 

groep 3 nog meer vanuit het spelend leren te denken. Zonder dat dit ten koste gaat 

van de leerinhoud uiteraard. Concreet zal dit gaan inhouden dat er straks ook in groep 

3 deels met speel/leerhoeken gewerkt zal gaan worden. 

 

- De huidige groep 5 blijft na de zomervakantie in groep 6 op dezelfde wijze gesplitst als 

dit jaar. (De groep 5 leerlingen van de huidige 4/5-combinatie zijn straks de groep 6 

leerlingen van de 4/6-combinatie). Deze verdeling heeft tot meer rust in beide groepen 

geleid. Wel zullen we in het komend jaar een aantal zaken zo organiseren dat de 

gehele groep 6 ook met elkaar in contact komt. 

 

- Groep 1 was tot dusver op maandagmiddag vrij. Dit wordt de vrijdagmiddag.  

- Aan het gymrooster wordt nog gewerkt. De insteek is dat groep 3 elke week 1x in de 

Sporthal gymt. Zij zullen tussendoor hun extra beweging krijgen door een keer extra 

buiten te spelen en/of in het speellokaal een spelles te krijgen aangeboden. Vanaf 

groep 4 en hoger wordt er 2x in de sporthal gegymd. De groepen 4, 5 en 6 gymmen 1x 

met hun eigen groep (zoals ze ook in het lokaal zitten) en 1x met de leerlingen van 

hun eigen leerjaar. In schema ziet dat er dan zo uit, maar dit is nog onder voorbehoud: 

 

Nieuws van de MR 
 
Wederom hebben we een MR-vergadering afgesloten via google meet. We bevinden ons 

allemaal in een zeer bijzondere tijd, dat betekent echter niet dat we hebben stilgezeten. Als 
MR zijn wij door Albert en het team volop meegenomen in tijden van adviezen, protocollen en 

verplichtingen. Ook aan het eind van het schooljaar moeten er altijd belangrijke besluiten 
worden genomen, waarbij altijd geldt: het belang van de kinderen, dat staat voorop! 
 

Ieder MR-lid neemt voor 2 jaar zitting in de MR, waarna hij/zij zich herkiesbaar kan stellen 
voor nog een termijn. De zittingstermijn van Ineke Have is verstreken, maar zij wil zich graag 

herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn van 2 jaar.  
 
Wellicht heeft u ook interesse om in de MR te komen, u kunt zich ook kandidaat stellen via 

mr.dehoekstee@talentwesterveld.nl. Wanneer er kandidaten zijn aangemeld, dan zullen we 

Gymrooster 2020-20201 
 

Groep 7/8  Woensdag 08.45 uur – 09.30 uur   
Groep 4/6 Woensdag 09.30 uur – 10.15 uur  
Groep 3  Woensdag 10.30 uur – 11.15 uur  
Groep 5/6  Woensdag 11.15 uur – 12.00 uur   

  

Groep 4  Vrijdag 08.45 uur – 09.30 uur  
Groep 6  Vrijdag 09.30 uur – 10.15 uur  
Groep 5  Vrijdag 10.30 uur – 11.15 uur  
Groep 7/8  Vrijdag 13.15 uur – 14.00 uur   
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verkiezingen opstarten. Melden er zich geen andere kandidaten, dan zal Ineke automatisch 

herbenoemd worden. 
 

De MR denkt en beslist mee over de beleidsmatige kant van de school(zaken): schooltijden, 

ouderbetrokkenheid, formatie, enzovoort. We vergaderen 6 keer per jaar, samen met de MR 
van de Hoekstee. Omdat beide scholen een onderwijsteam vormen, bundelen we op deze 

manier onze krachten. 

Bericht van de OR 

De OR heeft afgelopen week weer voor het eerst vergaderd sinds de corona maatregelen van 

kracht zijn. In afgelopen periode zijn er geen activiteiten geweest voor de kinderen en zijn we nu 

aan het kijken wat er nog wel kan. Waar we wel mee bezig zijn geweest is de organisatie van het 

oud papier ophalen. Vlak na de corona maatregelen kregen wij bericht van de gemeente, dat per 

direct de gemeente het oud papier gaat ophalen. Zoals jullie inmiddels in de media hebben 

kunnen lezen is dit (tijdelijk?) teruggedraaid. Elsemieke en Rianne zijn hier druk mee in de weer 

geweest. Vanuit de gemeente kregen we daarna geen toestemming om het op te halen. 

Aankomende dinsdag mogen we weer van start met het ophalen van het oud papier. Hier zijn 2 

extra wagens en extra mensen voor geregeld. Hier zijn we heel blij mee, omdat dit onze grootste 

inkomstenbron is naast de ouderbijdrage. De verwachting is dat we 50% minder inkomsten uit 

het oud papier krijgen ivm de wereldwijd dalende papierprijs. We hebben besloten het oud 

papier wel op te blijven halen, zolang dit nog kan. Dit betekent ook dat we moeten overwegen 

om de ouderbijdrage op te hogen. Tijdens de jaarvergadering in oktober zal hierover een besluit 

worden genomen. Zo kunnen we er toch voor zorgen dat alle feestelijke activiteiten zoals 

Sinterklaas, Kerst, Palmpasen en natuurlijk in de toekomst weer de schoolreisjes. 

Komend jaar gaan Trea van der Weij, Rianne Bijlsma en Bianca Voorstok de ouderraad 

verlaten. Wij zijn erg blij geweest met hun inzet. Hiervoor hebben zich alweer 3 nieuwe leden 

aangemeld. Dit zijn Renate Vos, Esther Linthorst en Marjolein van Rosmalen. 

De reacties van ouders op de vraag of er animo is om een wandelvierdaagse te organiseren voor 

de kinderen waren minimaal. We hebben 10 reacties gehad, waarvan er maar een paar aangaven 

1 of meerdere dagen mee te willen lopen. Dit is te weinig om deze activiteit op te zetten. 

De schoolschoonmaak, die nog net op de valreep in maart is geweest is goed verlopen. Alle 

lokalen en ruimtes zijn weer heerlijk fris en schoon. Ouders bedankt hiervoor. Fijn om dit samen 

te kunnen doen voor de kinderen. 

Welke activiteiten er dit jaar nog georganiseerd worden, horen jullie vanuit het team. Zij moeten 

zich aan de richtlijnen houden, maar zijn zeer gemotiveerd en bereid om er voor de kinderen nog 

een paar mooie weken van te maken. 

Namens de ouderraad, 

Klaske, Elsemieke, Bianca, Liane, Rianne, Trea en Jolanda 
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Prikbord 
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Survivalcursus voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar 
Na de zomervakantie start er een nieuwe survivalcursus bij Roots In Nature. De lessen 

beginnen woensdag 19 augustus en starten om 15.15 uur. Bij voldoende animo start er ook 
een groep op zaterdag. Als je er de afgelopen cursus niet bij was, zul je bezig gaan met het 
maken van een vuurboog. Met deze boog maak je door middel van wrijving vuur, net als 

onze voorouders dat deden. Kinderen die dit al gedaan hebben, gaan onder andere bezig met 
spoorzoeken en camoufleren. Heb je nog geen kennis gemaakt met Roots In Nature, of weet 

je niet zeker of het wat voor je is? 12 augustus is er weer een gratis proefles. Kijk voor meer 

informatie op www.rootsinnature.nl 

 

Dakajam 2020 
Deze zomer bieden de beweegcoaches van de gemeente Westerveld kinderen en jeugdigen 

die om uiteenlopende redenen (denk bijvoorbeeld aan ziekte van familieleden of verminderde 
financiële mogelijkheden) niet op zomervakantie gaan de mogelijkheid om deel te nemen aan 
Dakajam 2020. Let op: Alles is onder voorbehoud van de Coronamaatregelen en de 

Coronacrisis geen geldige reden om deel te mogen nemen. De eerste week is van 3 t/m 7 
augustus en is voor kinderen in de leeftijd 5 t/m 12 jaar. De tweede week is van 10 t/m 14 

augustus en is voor jeugdigen van 12 t/m 16 jaar. Het vindt plaats op het kampterrein in 
Havelterberg. Voor meer informatie of aanmelden kan contact opgenomen worden met de 
beweegcoaches via het telefoonnummer 14 0521. Er is een beperkt aantal plekken, dus wees 

er snel bij! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld 

http://www.rootsinnature.nl/
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