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Zonnetje van de maand 

Het zonnetje heeft in de vakantie volop laten zien. Nu het weer wat 
omgeslagen is en er af en toe een flinke bui valt, willen we toch wat 

zonnestralen richten op Rianne Prent. Zij heeft weer gezorgd voor een 
prachtige jaarkalender boordevol praktische informatie voor dit 
schooljaar. We hebben geprobeerd de kalender zo volledig mogelijk te 

maken, maar af en toe zullen er wat data missen. Deze kunt u zelf 
aanvullen. Alle oudste kinderen hebben deze kalender al mee naar huis 

gekregen. We hopen dat hij een mooi plekje bij u thuis krijgt! Rianne 
Prent bedankt voor je inzet en creativiteit.  

Aandacht voor traktaties 

Kinderen vinden het leuk om te trakteren als zij jarig zijn 
(geweest). We gunnen hen dit pleziertje dan natuurlijk ook van 

harte. Om dit ook zoveel mogelijk Corona-proof te kunnen doen, 
vragen wij u om voorlopig alleen op in de winkel reeds 

voorverpakte traktaties te trakteren.  

 

 

Di   1 sep   Meester Youri vervangt in gr 5/6     

Di   1 sep   Jeugdarts  8:30 - 12:30     
Do   3 sep   Studiemiddag; alle kinderen 's middags vrij    
Do   3 sep   MR 19:30 uur Hoekstee     

Ma   7 - do 10 sep  Startgesprekken     
Di   8 sep   Meester Youri vervangt in gr 4/6     

Di   8 sep   Monument Doldersum gr 7/8     
Di 15 sep   Meester Youri vervangt in gr 0/1     
Di 22 sep   Meester Youri vervangt in gr 2/3     

Wo 23 sep   Juf Sharon jarig     
Za 26 sep   Juf Ingrid jarig     

Di 29 sep   Meester Youri vervangt in gr 7/8     
Wo 30 sep   Start Kinderboekenweek 'En toen …'     
       

Di   6 okt   Meester Youri vervangt in gr 5/6    
Ma 12 - vr 16 okt  Herfstvakantie  
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Start project Europa 

Vanaf maandag 31 augustus wordt er in alle groepen aan 

het project Europa gewerkt. In de onderbouw (groep 1 
t/m 3) worden hierbij door leerkrachten zelf onderwerpen 
bedacht en uitgewerkt. In groep 4 sluiten de activiteiten  

aan bij het eerste thema van de methode Alles-in-1 
“Waar is het?” In groep 5 t/m 8 is het project “Europa” 

echt de leidraad voor het lesaanbod.  

Naast het methode-aanbod hebben de leerkrachten ook 
zelf mooie ideeën bedacht om het project nog verder te 

verrijken. Ook de creatieve middagen sluiten aan bij dit 
thema.  

 

 

Biebhulp gezocht 
 

Lezen is belangrijk! Bij ons op school hebben we daarom een  Bibliotheek op school (BOS).  

De bibliotheek verzorgt een goede gevarieerde collectie op school, die ook regelmatig de 

titels wisselt. Zo kunnen de kinderen in aanraking komen met leesboeken, prentenboeken, 

informatieve boeken enzovoort.  

De uitleen van de BOS wordt verzorgd door een groepje 

enthousiaste ouders die de kinderen één keer per week 

helpen met boeken uitzoeken en uitlenen. Op De Hoekstee is 

de uitleen op vrijdagochtend. We zijn op zoek naar 

versterking... 

 

Vindt u lezen ook belangrijk én heeft u ook zin en tijd om te 

helpen dan kunt u zich aanmelden bij  

m.frijhoff@talentwesterveld.nl  

U hoeft niet elke week te helpen, er is een schema dat in 

overleg gemaakt wordt. Voor meer informatie kunt u 

natuurlijk ook contact opnemen met school of een keertje meedraaien. 

 

Startgesprekken 

In de week van 7 september zullen weer de jaarlijkse ‘Startgesprekken’ plaatsvinden. 
Startgesprekken zijn gesprekken tussen ouder(s)/verzorger(s) en de leerkrachten. Deze 
gesprekken zijn, naast het kennismaken met elkaar, bedoeld om met elkaar over de 

wederzijdse verwachtingen te praten. Wij hopen dat er op deze manier een goede 
samenwerking tot stand komt. Vanaf maandag 31 augustus kunt u zich inschrijven voor een 
startgesprek met de leerkracht(en) van uw kind(eren). U heeft reeds informatie ontvangen 

over de wijze van inschrijven. 
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Creamiddagen 

Dit schooljaar organiseren wij voor de groepen 4 t/m 8 een aantal creamiddagen. Deze 
creatieve middagen zullen plaatsvinden op de vrijdagmiddagen. Er is 
steeds één vrijdag ingepland voor de voorbereiding en daarna zullen de 

kinderen 3 vrijdagmiddagen achtereen werken aan een activiteit. De 
activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij het thema van Alles-in-1 dat 

in de periode behandeld wordt. Bij de activiteiten kan onder andere 
gedacht worden aan beeldende vorming, beweging, muziek en koken. 
De activiteiten worden begeleid door de leerkrachten, maar mocht u 

ook een activiteit willen begeleiden of willen assisteren bij een 
activiteit, dan kunt u dit aangeven bij juf Ingrid of meester Youri. Zij 

zorgen voor de organisatie. We starten op vrijdag 4 september 
met de eerste creamiddag van dit schooljaar.  

 

Aanpassen NAW-gegevens. 

Verhuisd? Ander telefoonnummer? Ander e-mailadres? U kunt het allemaal zelf aanpassen 
door in te loggen bij het ouderportaal en hier de gegevens te wijzigen. Superhandig voor u en 

voor ons!  

Statiegeld voor schooltennis!! 

Vanwege Corona kon het schooltennis in maart 

helaas niet doorgaan. TC Burmania heeft van de 
COOP het aanbod gekregen om als mee te doen 

met statiegeld-actie. TC Burmania wil de 
opbrengst van deze actie benutten om het 

schooltennis alsnog te organiseren en wellicht 
zelfs grootser te kunnen aanbieden. 
  

Klanten van COOP Vledder kunnen in de 
maand september nog het statiegeld 

doneren voor Schooltennis bij TC Burmania. 
  

https://www.facebook.com/tcburmania/photos/a.239778539540444/1529378043913814/?type=3&__tn__=-R  
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Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe 

Misschien heeft u al wel gehoord van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe? Misschien is 
het ook nieuw voor u. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe is bestemd voor kinderen van 
4 tot en met 17 jaar woonachtig in de gemeente Westerveld, die vanwege financiële redenen 

geen lid kunnen worden van een vereniging.  

Het doel is jongeren uit een gezin met een minimum inkomen, deel te kunnen laten nemen 
aan sport- en/of culturele activiteiten. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% van het 

wettelijk sociaal minimum. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een 
aanvraag te doen.  

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan eens een kijken op de website: 

www.jeugdfondssportencultuur.nl.  

Kinderboekenweek 30 september t/m 11 oktober 2020 

De Kinderboekenweek start op woensdag 
30 september. Het thema van de 
Kinderboekenweek is ‘En toen?’. We gaan 

terug in de tijd. Door het lezen van 
spannende verhalen over ridders, 

kruistochten en het leven in de Oudheid, 
komt de geschiedenis tot leven! Je hebt 

geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Door het lezen van een boek stap je 
zo in de wereld van het verleden! In de volgende nieuwsbrief krijgt u informatie over de 
verschillende activiteiten. 

Monument Doldersum 

Op 9 september gaat groep 7/8 op de fiets naar het 

monument in de het Doldersummerveld. Het monument is 
opgericht ter nagedachtenis van de jongens die op die 
plek het leven lieten op 8 september 1944. Samen met de 

Stichting Monument Doldersum leggen zij bloemen en 
staan zij stil bij de gebeurtenissen van 76 jaar geleden. 

Voorafgaand aan het bezoek aan het monument zal in de 

klas de herdenking worden voorbereid.  

Inzet meester Youri en juf Alinda 

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 
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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 agenda in de 

nieuwsbrieven kunt u vinden in welke groepen meester Youri in de desbetreffende maand 
vervangt. Naast deze “werdrukdagen” werkt Youri 2 dagen per week in de groep 4-6 en/of 5-

6.  

Juf Alinda is drie dagen per week als onderwijsassistent in de groep 2/3 werkzaam. 
Daarnaast zal zij één keer per 2 weken op woensdag in verschillende groepen met kleine 
groepjes kinderen werken ter ondersteuning in de basisvakken.  

 

De Zes Zomerkriebels: doe de quiz 

In de afgelopen weken heb je via de bibliotheek en ROEG! Junior kennis kunnen 

maken met de zes zomerkriebels, zoals het lieveheersbeestje, de worm en de 
mier.  

In een paar leuke filmpjes kon je zien dat deze kriebelbeestjes best een 

interessant leven hebben. En dat vaak gewoon in jouw achtertuin. Heb jij deze zomer de 
diertjes in de tuin gezien? Wat weet jij erover? Test het met de quiz! Doe 'm alleen of samen 
met de hele klas op het digibord: https://www.roeg.tv/roeg-junior-nieuws/quiz-hoe-goed-

ken-jij-de-zes-zomerkriebels/ 

Wil je de filmpjes nog eens bekijken? Of heb je het gemist? Op https://www.roeg.tv/roeg-
junior-nieuws/op-safari-in-je-tuin-met-de-zes-zomerkriebels/ vind je alle filmpjes en weetjes 

over de kriebelbeestjes en ander nieuws over de natuur in Drenthe. 

Win jij dit mooie T-shirt?  

Om de zomeractie af te sluiten, geven we een aantal mooie t-shirts 
weg. Wil je er eentje winnen? Laat ons dan weten wat jouw favoriete 

Zomerkriebel is en waarom. 

Stuur je antwoord vóór 7 september naar actie@biblionetdrenthe.nl 

En vermeld hierbij: je voornaam, je leeftijd, je kledingmaat. 
 

Uit de leukste antwoorden kiezen wij de winnaars. Je krijgt zo 
snel mogelijk bericht. 
 

 
 

 
 
 



 

            obs De Hoekstee   De Hoek 26    8381 BL Vledder    0521-381320   hoekstee@talentwesterveld.nl 

 

Prikbord 

 

Vogelwacht Uffelte 
Natuurschatten jagen in het Holtingerveld! Ga je mee? 
Op 6 september starten we met de jeugdgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o.. Eerst maken we onze nieuwe naam 
en logo bekend, want ‘jeugdgroep’ klinkt nou niet echt spannend. Ook maken we bekend wie van jullie de mooiste 
foto van een wilde eend heeft gemaakt. Daarna wordt het echt leuk, want we gaan het veld in! Welke bijzondere 
schatten kunnen we ontdekken op het Holtingerveld? Welke dieren en planten leven hier en hoe sporen we ze op? 
Ga je mee?? We eindigen onze ontdekkingstocht weer bij de schaapskooi met iets lekkers voor iedereen. 
  
Waar: Schaapskooi Holtinger Schaapskudde (Van Helomaweg 16, Havelte) 
Wanneer: zondag 6 september van 14.00u-16.00u 
Wie: Alle kinderen van 6-12 jaar die houden van buiten zijn 
  
Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan vóór 4 september op via een e-mail 
naar jeugdcommissievwu@gmail.com. Als je de rest van het jaar mee wilt doen met onze groep, kun je je op 6 
september aanmelden als jeugdlid van de vogelwacht (3 euro per jaar). Een paar voorbeelden van wat we verder 
nog gaan doen: 

• vogels ringen (Hoe doe je dat? En waarom dan?) 
• braakballen pluizen (Wat eet zo’n uil eigenlijk?) 
• nestkasten timmeren en schilderen 
• veldexcursies (Kiekendieven spotten, de heide een handje helpen, op excursie naar het Lauwersmeer) 

  

 
Rabobank MTB Jeugddag Mountainbike vereniging Havelte e.o. 
Op zaterdag 26 september 2020 wordt onze jaarlijkse Rabobank Mountainbike 

Jeugddag gehouden. Een mooie gelegenheid voor jeugd van 7 t/m 12 jaar om het 

mountainbiken, eens uit te proberen.  

 

Alle verschillende onderdelen van het mountainbiken komen op een speelse manier 

aan bod; fietsbeheersing, obstakels, klimmen, dalen, bochtenwerk, snelheid, schakelen, remmen, enz. 

dit alles wordt uiteraard begeleid door onze deskundige MTB trainers. Tussen de onderdelen door zorg 

MTB-Havelte zorgt voor eten en drinken.  

Als het je leuk lijkt om deze dag mee te doen moet je je vooraf bij ons aanmelden. De kosten voor 

deze dag zijn € 7,50.  

 

De inschrijving start om 10.00 uur. Na het indelen in groepen en uitdelen van de MTB’s zullen we rond 

11.00 uur met het programma beginnen. De dag zal rond 15.00 uur eindigen met een korte wedstrijd.  

 

Wil je wel eens lekker in het bos fietsen, maar heb je geen mountainbike? Dat is geen probleem, als je 

het ons bij je opgave laat weten, zorgen wij tegen een vergoeding van €2,50 voor een fiets en een 

helm. Omdat het aantal mountainbikes beperkt is worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst 

afgehandeld. Als er geen passende fiets meer beschikbaar is, laten we dat weten. Speciale fietskleding 

is niet noodzakelijk, zorg wel voor wat sportieve kleding waar een spat modder op mag komen. Geen 

wijde broekspijpen in verband met de fietsketting.  

 

Aanmelden kan bij: Jeugdbestuur MTB-Havelte jeugd@mtbhavelte.nl  

Graag opgeven voor 18 september  
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Geef daarbij behalve je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd ook door of je een fiets en helm nodig 

hebt voor die dag. Geef in dat laatste geval ook je lengte door, zodat we kunnen zorgen voor een 

passende fiets. De locatie is de voormalige Amerikaanse basis, aan de Ruiterweg in Havelterberg. We 

hebben bordjes neergezet zodat het makkelijk te vinden is.  

 

Ook wij zullen ons dit jaar uiteraard aan de maatregelen moeten houden die het RIVM heeft opgesteld 

voor wat betreft de Covid 19 pandemie. Omdat wij nu nog niet exact weten wat deze maatregelen rond 

die tijd inhouden gaan we daar nu nog niet op in. U kunt ervan uitgaan dat wij ons volledig aan de dan 

geldende regels houden. Indien de dag toch niet door mocht gaan, hoort u dit 2 dagen van tevoren per 

mail. 

 

 

 
 

obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld 


