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Belangrijke Data
12 oktober :
20 oktober :

29 oktober :

Start herfstvakantie (t/m 16 oktober)
Youri in groep 4/6
Bezoek Miramar Zeemuseum (groep 1/2/3)
MR-vergadering op de obs De Kievitshoek
Jeugdverpleegkundige GGD
Youri in groep 1
Voorstelling nachtlampje op cbs De Bron (groep 2/3)(onder voorbehoud)
Bezoek Miramar Zeemuseum (groep 4/6 en 5/6)

3 november :

studiemiddag. Kinderen ‘s middags vrij

26 oktober :
27 oktober :

Zonnetje van de maand
In groep 1 en groep 2/3 zijn prachtige hoeken gerealiseerd. De hoeken zijn als echte huisjes
neergezet en zijn bij de kinderen zeer in trek. In groep 1 is het een mooie speelhoek
geworden, en in groep 2/3 zijn een reken- en een leeshuis gemaakt. De bouwer van deze
hoeken willen we bij deze in de zon zetten: Kleis Lagerveen. Kleis is de partner van juf
Monique en heeft dit in de vrije uurtjes voorbereid en uitgevoerd. Geweldig, Kleis!! Leerlingen
én leerkrachten zijn er erg blij mee.

Startgesprekken
Wij willen jullie graag bedanken voor het vertrouwen en de openheid tijdens de
‘startgesprekken’. Naast het kennismaken met elkaar hebben we ook onze wederzijdse
verwachtingen naar elkaar kunne uitspreken. Wij vinden het prettig dat jullie met ons willen
nadenken over de juiste aanpak en zorg van de kinderen. Wij waarderen deze samenwerking
zeer!

EU-schoolfruit
Obs De Hoekstee is weer ingeloot om deel te nemen aan het EU-schoolfruitproject! De
deelnemende scholen ontvangen 20 weken lang gratis schoolfruit voor alle leerlingen. De
kinderen krijgen in de kleine pauzes vanaf dinsdag 10 november op de dinsdagen,
woensdagen en donderdagen een stuk groente of fruit. Op de maandagen en vrijdagen
nemen de kinderen een pauzehap van thuis mee.
Wij vinden het belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten
proeven. Zo maken ze kennis met veel verschillende smaken en structuren. Smaak is iets dat
je kan ontwikkelen. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas
vaak lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten!
Op donderdag 15 april stopt het project weer. Wij hopen dan natuurlijk dat alle kinderen
daarna zelf groente en fruit meebrengen naar school.
Wij zijn erg blij dat we weer zijn ingeloot. Zo zetten we weer een stap op weg naar een
gezonde school!

Baby-nieuws!
Op 11 september is juf Valerianne bevallen van een prachtige zoon Macon (spreek uit
Meesen). Van harte gefeliciteerd. Iedereen maakt het goed en wie weet kunnen de kinderen
Macon binnenkort in school bewonderen.

In de afgelopen week heeft juf Roanne bekend gemaakt dat zij in blijde verwachting is van
hun tweede spruit. Begin april wordt er op zijn/haar komst gerekend. Dit houdt in dat zij
vermoedelijk na de voorjaarsvakantie met verlof zal gaan. Ook Roanne van harte
gefeliciteerd met dit mooie vooruitzicht.
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Kinderboekenweek
Van de ouderraad hebben we ook dit jaar weer voor elke groep een mooi boek gekregen
vanwege de kinderboekenweek. Super bedankt!! We gaan genieten van de mooie spannende
of indrukwekkende verhalen.
Helaas hebben we moeten besluiten om de boekenmarkt, die we jaarlijks tijdens de
kinderboekenweek organiseren, niet door te laten gaan. Dit
vanwege de inmiddels bekende reden: de richtlijnen m.b.t. de
verspreiding van het corona-virus.
Wel starten we elke ochtend met een voorleesmoment voor de hele
school. Telkens wordt er voorgelezen door een andere leerkracht uit
telkens een ander boek. Leuk om te zien hoe zowel de jongsten en
de oudsten genieten als zij voorgelezen worden.

MR nieuws
Voor de Voor de zomervakantie hebben wij u laten weten dat ieder MR lid voor de duur van 2
jaar zitting neemt in de MR. Daarna kan hij/zij zich verkiesbaar stellen voor nog een nieuwe
termijn. De zittingstermijn van Ineke Have was verstreken. In de nieuwbrief van 4 juni jl.
hebben wij u opgeroepen om u kandidaat te stellen, wanneer u ook interesse heeft in de MR.
Op deze oproep zijn er geen reacties gekomen. Ineke heeft aangegeven herkiesbaar te zijn.
Zij is daarom herbenoemd voor een nieuwe termijn van 2 jaar.
De MR bestaat uit een oudergeleding en personeelsgeleding. Het schooljaar 2020-2021
vertegenwoordigen de oudergeleding: Arjen Meijer (vader van Daan, groep 4 en Saar, groep
2) en Ineke Have (moeder van Lauren, groep 5 en Aniek, groep 3) . De personeelsgeleding
bestaat uit Susan Groenewegen en José Meijer.

Westerveld in actie bestaat 5 jaar en biedt kwartetspel aan
De kernenaanpak Westerveld in Actie heeft als doel een gezonde leefstijl voor alle inwoners,
met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen. In Diever, Dwingeloo, Havelte, Vledder
en Wilhelminaoord zijn werkgroepen actief die, in samenwerking met de beweegcoaches
uitvoering geven aan dit doel.De beweegcoaches willen samen met deze werkgroepen het 5jarig bestaan gaan ‘vieren’ door o.a. een grote sportieve/beweegdag te organiseren.
Ook het kwartetspel dat vorige week uitgedeeld is aan alle kinderen, maakt onderdeel uit van
de viering van het 5-jarig jubileum. Merlijn Enserink, werkgroep lid Vitaal Wilhelminaoord, is
grafisch ontwerpster en heeft het kwartspel gemaakt; ..en jij leeft nog lang&gelukkig!
Het kwartetspel leert kinderen spelenderwijs over: gezonde voeding, bewegen, gelukkig zijn,
buitenpelen/natuur. "Gezondheid, bewegen en voedsel zijn belangrijk thema's in mijn leven
en ik maak me al lange tijd zorgen over de beperkte kennis die kinderen hierover hebben. Zij
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zijn afhankelijk van wat hun ouders/school hen hierover leren. Ik wil heel graag mijn steentje
hierin bijdragen en heb een kwartet bedacht. Het spel is geïnspireerd door sprookjes. Deze
eindigen altijd met : “... en zij leefden nog lang en gelukkig”. Maar hoe doe je dat, lang en
gelukkig leven? Kinderen staan nog dicht bij hun gevoel en biologische behoefte, door deze te
voeden, kunnen ze bewust kiezen voor een gezonde levensstijl, aldus Merlijn;
Wij hopen dat jullie veel plezier beleven aan het kwartetspel en dat het mag bijdragen aan de
keuze voor een gezonde levensstijl.

Even voorstellen
Hallo, Ik ben Carolien Bel en ik woon samen met mijn kinderen Gijs (8)
en Isa (6) in Diever. Een aantal van jullie kennen mij al van kinderopvang
Kaka. Daar werk ik op maandag en woensdag. Naast mijn werk als
pedagogisch medewerker bij Kaka ben ik onlangs begonnen met de
deeltijdopleiding Pabo aan hogeschool Windesheim in Zwolle.
Het werken met kinderen heeft me altijd aangesproken en ik wil graag
een bijdrage leveren aan het oplossen van het lerarentekort.
Elke vrijdag ben ik in groep 2/3 te vinden en leert juf Monique mij de
fijne kneepjes van het vak!
Groetjes Carolien

Mijn naam is Irma Zanting en ik zal tot de kerstvakantie stagelopen in
groep 7/8. Momenteel zit ik in het tweede jaar van de pabo en ga ik met
veel plezier deze stage tegemoet. Op maandag loop ik stage en af en toe
ben ik er de gehele week. Wij zullen elkaar vast wel een keer zien in de
gangen of op het plein.

Kinderpostzegels
Van 23 t/m 30 september hebben 140.000 kinderen zich
ingezet voor ruim 90.000 kinderen die geen veilige
thuissituatie hebben. De landelijke totaalopbrengst is op dit
moment nog niet bekend, maar de leerlingen van groep 7 en
8 van obs De Hoekstee hebben dit jaar maar liefst 3205 euro
aan Kinderpostzegels verkocht. Zo’n bedrag met 21
leerlingen inzamelen is een groot compliment waard. Grote
klasse!!!! Namens al die kwetsbare kinderen: dankjewel!!!
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Creatieve middagen roep 4 t/m 8
Binnenkort starten we met de tweede ronde Creatieve Middagen. We kijken met veel plezier
terug op de eerste ronde en hebben dan ook alle vertrouwen in het vervolg. Tijdens de
creatieve middagen werken de kinderen uit de verschillende groepen door elkaar heen en
kunnen ze tot op zekere hoogte kiezen voor het onderwerp dat bij hen past. Twee
leerkrachten, juf Ingrid en meester Youri, werken op één vrijdagmiddag de onderwerpen uit
en de volgende twee (of drie) middagen wordt er aan dit onderwerp gewerkt in de
verschillende ruimtes van de school. Zie onderstaand schema om een beeld te krijgen van de
voorbereiding en de uitvoering van de tweede ronde Creatieve Middagen. We sluiten aan bij
de kinderboekenweek.
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Prikbord
Bij Scala Centrum voor de Kunsten in Kindcentrum Bernhard in Steenwijk kunnen
kinderen meedoen aan 6 leuke muzieklessen, om te ervaren hoe leuk het is om zelf
en samen met anderen muziek te maken.
Jammen, samen muziek maken
Kinderen van 10 t/m 12 jaar gaan jammen. Als een echte band spelen ze bekende,
eenvoudige popliedjes. Hiervoor hoeven ze geen enkele ervaring te hebben met het bespelen
van een muziekinstrument. Start 27 oktober 2020, op dinsdag van 16.00 tot 17.00
uur. Meedoen kost € 45,-. Info en aanmelden >
Ontdek jouw wereld van muziek
Kinderen van 7 t/m 9 jaar maken kennis met muziekinstrumenten en hun eigenschappen. Ze
gaan zingen, bewegen, luisteren en aan de slag met hoog en laag, snel en langzaam, hard en
zacht. Start 29 oktober 2020, op donderdag van 15.15 tot 16.00 uur. Meedoen kost € 45,. Info en aanmelden >
Kleutermuziek
Kinderen van 4 t/m 6 jaar gaan muziekinstrumenten bespelen, zingen en bewegen op
muziek. Bekende én nieuwe liedjes passeren de revue en ze doen muzikale spelletjes. Start 9
maart 2021, op dinsdag van 14.45 tot 15.30 uur. Meedoen kost € 39,-. Info en aanmelden >
Peutermuziek
Kinderen van 2,5 tot 4 jaar gaan samen met
een ouder, oppas of enthousiaste oma of opa
op muzikale ontdekkingsreis. Ze doen leuke
spelletjes en maken kennis met instrumenten.
De liedjes gaan over thema’s die aansluiten bij
hun belevingswereld. Ook bewegen op muziek
speelt een belangrijke rol. Start 9 maart 2021,
op dinsdag van 14.00 tot 14.45 uur. Meedoen
kost € 39,-. Info en aanmelden >
Met muzikale groet,
Idaline van den Hoek
Communicatie
Scala Centrum voor de Kunsten
t: 06-40259393
e: pr@ontdekscala.nl
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obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld
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