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Belangrijke data 
 

3 november: Studiemiddag leerkrachten. (kinderen zijn ’s middags vrij) 

3 november: Meester Youri in gr 2/3 

5 november: Nationaal schoolontbijt 

10 november: Meester Youri in gr 7/8 

11 november: Start EU-schoolfruit programma 

12 november: Zakelijke ouderavond online via Zoom 20.00 uur 

13 november: Brief mee naar huis voor lootjes trekken gr 5 t/m 8 

16 november: Lootjes trekken gr 5 t/m 8 

23 november: Meester Youri in gr 5/6 

24 november: Meester Youri in gr 4/6 

 

3 december:  Géén surprise kijkmiddag 

4 december:  Sinterklaasviering; alle kinderen ‘s middags vrij! 

 
 

Naar school: auto of fiets? 

   

Het zal niemand ontgaan dat het ’s morgens bij het brengen en ’s middags bij het halen een 

drukte van belang is bij de hoofdtoegang van het schoolplein. Naast de drukte is het aantal 

parkeerplaatsen ook beperkt, waardoor er vaak een onoverzichtelijke situatie ontstaat. Wij 

begrijpen dat de gezinssituatie ertoe kan leiden dat brengen met de auto de enige optie is. 

Toch hopen wij ook dat kinderen, al dan niet onder begeleiding van ouders, zoveel mogelijk 

op de fiets naar school gaan.  Het is gezond en leerzaam en helpt dus mee de drukte voor 

school te verminderen. 

 

Een andere tip is om de kinderen via de achterkant het schoolplein te laten betreden. 

Parkeren is daar lastiger (en ja, het is iets verder lopen), maar als een soort van Kiss and 

Ride is dit een uitstekende mogelijkheid.  
 
 

Project Voeding: Samen voor de Voedselbank 

 

Vorige week zijn we gestart met het tweede schoolbrede project van dit schooljaar. Dit keer 

is Voeding het thema. In alle klassen staat voeding tijdens zoveel mogelijk lessen centraal. In 

groep 5 en hoger is dit met behulp van de methode Alles-in-1 en andere groepen wordt hier 

met eigen lessen bij aangesloten. Ook de creatieve middag draait om dit heerlijke thema. 

 

Ook het deco-team is in de avonduren weer flink bezig geweest en zo is ook in de hal het 

thema goed zichtbaar.  
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Voedsel is een eerste levensbehoefte en we staan 

er vaak niet bij stil dat 3 maaltijden per dag niet 

voor iedereen een vanzelfsprekendheid is. Ook 

hierbij staan we stil tijdens ons project “Voeding”.  

 

Voor mensen die, om wat voor reden dan ook, niet 

dagelijks kunnen genieten van 3 maaltijden, 

voorziet de voedselbank in een behoefte. Een 

prachtig, maar helaas noodzakelijk initiatief. In 

deze coronatijd hebben voedselbanken het steeds 

moeilijker om aan de vraag te kunnen voldoen. Het 

gaat dubbelop: de vraag neemt toe, het aanbod van voedsel neemt af. 

Tijdens ons project willen we hier wat aan doen. In school staan twee 

winkelwagens van de COOP uit Vledder. Wat zou het fantastisch zijn als 

ieder kind regelmatig verpakte etenswaar meeneemt naar school en dit 

in één van de winkelwagens legt. Wanneer er weer voldoende ingezameld is, zullen we dat 

naar de Voedselbank Zuidwest Drenthe brengen. Het ingezamelde etenswaar vindt 

ongetwijfeld een plek waar dit gebaar zeer gewaardeerd wordt. 

Wat zamelen we in?: heel veel, als het maar houdbaar is. Voorbeelden van etenswaren die 

ingeleverd kunnen worden: 

 

Houdbare melk  Thee   Rijst   Macaroni  Pasta’s 

Pastasauzen   Suiker   Stroop  Jam   Pindakaas 

Pannenkoekenmeel Chocopasta  Vis in blik   Vlees in blik   

Zelfrijzend bakmeel  Potgroente  Bloem   Koffie  

Houdbare chocomelk Mayonnaise  Frietsaus   Ketchup   

Cup-a-soep   Blikken soep  Pakjes soep  Blikgroente 

 

 

Nationaal schoolontbijt 
  

Op donderdag 5 november kunt u uw zoon of dochter voor één 

keer zonder ontbijt naar school sturen!  Op deze dag wordt op 

scholen in heel Nederland het Nationaal schoolontbijt 

georganiseerd. Dat past natuurlijk geweldig bij ons project 

‘Voeding’. Het nationaal schoolontbijt vestigt aandacht op het 

belang van een goed ontbijt om de dag te beginnen. Wij doen hier 

natuurlijk ook aan mee. Om half negen zitten alle kinderen in hun 

eigen klas met hun klasgenoten aan een heerlijk ontbijt. Ze 

kunnen dus om de gewone tijd op school komen. Wel vragen we om per kind een tasje met 

daarin een bord, een mes en een beker mee te geven.  

 

In andere jaren vragen we hulp van ouders bij dit ontbijt, maar daar zien we dit jaar om de 

bekende redenen van af. Een aantal kinderen van groep 8 zal bij de jongsten helpen en dan 

wordt het vast een gezellige heerlijke ochtend.  



 

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

 

 

Kinderen vanaf 8.20 uur welkom op school 
 

Omdat we steeds meer kinderen steeds vroeger op school zien komen, is het misschien goed 

om de regels en afspraken nog eens onder ieders aandacht te brengen. 

- Omdat de verantwoordelijkheid van school een kwartier voor aanvang van de lessen 

start, stellen we het op prijs dat kinderen niet voor 8.15 uur op het plein komen. 

- Vanaf 8.20 uur mogen kinderen naar binnen, maar dat hoeft zeker niet. We hebben 

hier wel de volgende afspraken aangekoppeld : 

o Alleen in de ochtendpauze en de lunchpauze mag er speelmateriaal uit school op 

het schoolplein gebruikt worden. 

o Wie voor schooltijd ervoor kiest om naar binnen te gaan, blijft binnen en doet dit 

met een plan: lezen of met de weektaak bezig.  

o Voor schooltijd wordt er niet op chromebooks gewerkt. 

 

EU-schoolfruit 
 

Dit schooljaar doet onze school weer mee met het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de 

nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-
Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten 
groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!  

   
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken lang een portie 

groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De 
school start hiermee op woensdag 14 november. Het fruit wordt dit schooljaar geleverd door 

Drogenbroek's Fruit B.V, een andere leverancier dan voorgaande jaren.  
   
Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden woensdag, donderdag en vrijdag.  

Op deze dagen hoeft u dus geen pauzehap mee te geven. Mocht het aangeboden fruit te 
weinig zijn voor uw kind(eren) dan kunt u er altijd voor kiezen een extra portie fruit mee te 

geven.  
   
Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan deze groente- en 

fruitverstrekkingen.  
   

De gratis verstrekkingen van het schoolfruit lopen van 11 november 2020 tot en met 16 april 
2021.  
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Sinterklaas op De Hoekstee 

 
 
 

Nog even en het is zover…. Sinterklaas komt ook dit jaar De Hoekstee weer 
met een bezoek vereren! Het bezoek zal in verband met de Corona-

richtlijnen iets anders verlopen dan andere jaren. De Sint en zijn knechten 
zullen, anders dan andere jaren, niet op het schoolplein opgewacht 
worden. Toch gaan we er met de kinderen weer een echt feest van maken. 

De kinderen zullen allemaal Sinterklaas in school ontmoeten. De Sint komt op bezoek bij 
de groepen 1 t/m 4, in de groepen 5 t/m 8 worden er surprises en gedichten voor elkaar 

gemaakt.  Over het trekken van de lootjes en het maken van de surprise wordt u 
geïnformeerd via een brief die de kinderen van gr 5 t/m 8 op vrijdag 13 november mee naar 
huis krijgen. 

 
De surprise-kijkmiddag zal dit jaar helaas niet doorgaan. De leerkrachten zullen foto’s van de 

surprises op Klasbord plaatsen, zodat u er toch nog een inkijkje heeft. 
 

 

Van de ouderraad 
  
Oud papier  

Helaas heeft de prijs van het oud papier het afgelopen jaar een duikvlucht genomen. Zoals 

jullie weten zijn de financiën van de ouderraad sterk afhankelijk van de inkomsten vanuit het 

ophalen van het oud papier. Omdat de prijs van het oud papier afgelopen jaar meer dan 

gehalveerd is, zijn wij genoodzaakt de ouderbijdrage te verhogen. Alleen dan kunnen wij alle 

leuke dingen voor onze kinderen blijven organiseren. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, 

kerstfeest, zomerfeest, sportdag, musical en afscheid groep 8, schoolreisjes voor alle klassen, 

koningsspelen, palmpasen en schoolschaatsen. De verhoging van de ouderbijdrage met €10,- 

per kind/per jaar, zal worden besproken tijdens de digitale vergadering van de zakelijke 

ouderavond op donderdag 12 november 2020 om 20.00 uur. Informatie over de inschrijving 

voor deze vergadering krijgt u digitaal, evenals de jaarverslagen van de MR en OR.  

 

Naast de verhoging van de ouderbijdrage wordt het ophalen van het 

oud papier ook anders georganiseerd. U krijgt een google.docx 

document toegestuurd. Dit is hetzelfde document als de digitale 

inschrijving van de 10 minutengesprekken. Er wordt een uiterlijke 

inschrijfdatum genoemd. Als u voor die datum uw naam in het 

document invult, kunt u zelf bepalen op welke datum en op welk 

tijdstip u wilt lopen. Wij verwachten dat elk gezin zich twee keer 

inschrijft: éénmaal voor een loopavond en éénmaal als reserve. Wij 

rekenen op uw hulp, samen staan we sterk!  

  

Kinderboekenweek 

Tijdens de kinderboekenweek hebben alle klassen een leuk voorleesboek van de ouderraad 

gekregen. De leerkrachten en leerlingen waren er erg blij mee. Veel voorleesplezier gewenst!  
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Schoolschoonmaak 

In oktober stond een schoolschoonmaak gepland. Door de coronaregels kon deze de 

afgelopen weken niet doorgaan. Wij wachten de persconferentie van aankomende dinsdag af 

en komen dan eventueel met een voorstel.   

 

 

Prikbord 

 
 

Doe jij ook mee aan de Jerusalema-Challenge?! 
 
Wil jij ook graag het dansje van de Jerusalema challenge leren, wat momenteel heel populair 

is in heel Nederland onder jong en oud? De dans staat voor saamhorigheid en verbinding in 
deze tijd van Corona. ‘Dans en Energie’ uit Dwingeloo heeft een instructievideo gemaakt 

waarin de pasjes worden uitgelegd en op de muziek worden uitgevoerd. Zie 
op www.dansenenergie.nl of op https://youtu.be/1J0lq0wedpw . Ga lekker aan de slag en ga 
oefenen, alleen, met je ouders of met je broer of zus. Je kunt een filmpje maken van 

jouw/jullie uitvoering en dit sturen naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl Wij maken 
er dan een leuke compilatie van die we online zetten op de website, Facebook-, Instagram- 

en Twitter-pagina van de Beweegcoaches. Hartstikke leuk toch?! Groetjes Tim Jansen, 
Beweegcoach gemeente Westerveld 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dansenenergie.nl/
https://youtu.be/1J0lq0wedpw
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obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld 


