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Gelukkig Nieuwjaar
Gelukkig nieuwjaar…… Hoe vanzelfsprekend worden deze woorden ieder jaar in
de eerste week van januari uitgesproken. Zijn we ons wel echt bewust van de
betekenis, of spreken we deze woorden uit omdat dat zo de gewoonte is?
Als ik dit schrijf is 2020 bijna ten einde en kunnen we vaststellen dat niemand begin januari
kon vermoeden hoeveel lading het woord “geluk” in de loop van het jaar heeft gekregen.
Iedereen heeft dit corona-jaar op zijn eigen manier beleefd. Sommigen met veel verdriet of
angst door ziekte of overlijden van dierbaren. Anderen bleef dat bespaard, maar ook zij
liepen tegen enorme beperkingen aan. Niet kunnen sporten, niet kunnen feesten, niet gezellig
met familie bij elkaar, niet de vakantie die je graag zou willen……
Voor leerlingen, ouders en leerkrachten had en heeft natuurlijk de scholensluiting een enorme
impact; kinderen die elkaar niet meer automatisch ontmoeten, ouders die werk, opvoeding en
onderwijs met elkaar moeten combineren en leerkrachten die in rap tempo moeten switchen
naar het geven van les-op-afstand. En toch… we deden en doen het toch maar met elkaar. De
schouders gaan er opnieuw onder. Persoonlijk vind ik het natuurlijk ook een moeilijke tijd,
zeker nu we opnieuw met een lockdown te maken hebben, maar wat zijn er ook veel
momenten dat ik trots ben op de leerlingen, de ouders en de leerkrachten.
En zo heeft iedere slechte periode ook iets waardevols te bieden; we leren dat we elkaar
misschien wel meer nodig hebben dan we nog beseften. Er ontstaat creativiteit, waardoor
niet gekeken wordt wat niet kan, maar genoten wordt van wat wel kan. Gezinnen
herontdekken de gezelligheid van samen een bordspel spelen.
En toch….wat verlangen we ernaar dat alles weer normaal is. Dat ouders weer gewoon de
school in kunnen lopen. Dat iedereen weer kan sporten. Dat je spontaan uit eten kunt gaan.
Dat de wat oudere jeugd weer eens een festival kan bezoeken. Nog even geduld, maar er
komt een moment dat dit allemaal weer kan. En na een poosje zullen we dat weer als heel
normaal gaan ervaren. Zo normaal dat we misschien wel vergeten hoe we al die dingen in
2020 gemist hebben.
Mij bewust van ieder woord dat ik hieronder geschreven heb, wens ik jullie:

Een gelukkig en gezond 2021
Albert Elken

Afscheid juf Patricia
Na een jaar op onze school te hebben gewerkt nemen we deze week afscheid van juf Patricia.
Vorig jaar startte zij in de winter in de nieuw gestarte kleutergroep en na de zomer verving
zij juf Valerianne, die vanwege zwangerschap en bevalling met verlof was. Dit verlof zit er na
deze week op en dus zal na de kerstvakantie juf Valerianne op woensdag, donderdag en
vrijdag lesgeven aan groep 1. Juf Ingrid blijft dan de juf op maandag en dinsdag. We wensen
juf Valerianne een fijne start toe in haar nieuwe groep.
Juf Patricia willen we hierbij enorm bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij onze
school en onze leerlingen. Deze week nemen de kinderen en de leerkrachten op gepast wijze
afscheid van Patricia.

Inspectiebezoek
Onze school heeft half november deelgenomen aan een (digitaal) themaonderzoek van de
inspectie.
Het was een kort en compact onderzoek, waarbij de inspectie in gesprek ging met ons over
de ontwikkelingen waar we als school mee bezig zijn. Met als doel uiteindelijk natuurlijk dat
de kinderen goed les krijgen, zich veilig voelen en voldoende leren.
Centraal in dit onderzoek op onze school stond het item Kwaliteitsverbetering:
-Waar werkt de school aan,
-Wat zijn de motieven en doelen
-Wat hebben de leerlingen eraan
-Hoe is de manier van evalueren en wat doe je daar dan mee.
-Hebben we onze leerlingpopulatie goed in beeld.
Het was een fijn gesprek met de inspectie, waarin aandacht was voor de eigen situatie van
onze school.
Op 30 november sprak de inspecteur met de bestuurder. Hierin werd een terugkoppeling over
de scholen gegeven. De inspecteur gaf te kennen dat de gesprekken op de scholen positief en
openhartig waren en er sprake was van betrokken en bewogen directeuren en intern
begeleiders.
Daarnaast kwam de collectieve ambitie van de Stichting Talent ter sprake. Als scholen van
de stichting Talent streven we ernaar onderwijs te geven dat het predicaat ‘goed’ kan
verdienen. Daartoe zijn we, elke school op zijn eigen manier, volop in ontwikkeling.
Conclusie van de digitale themaonderzoeken en het fysiek bestuursgesprek is dat de inspectie
en bestuur gezamenlijk tot de conclusie komen dat de scholen een mooie ontwikkeling
doormaken en er vertrouwen is dat we er samen aan (blijven) werken ons onderwijs steeds
weer te verbeteren. Een mooi bericht zo aan het einde van een heel bijzonder kalenderjaar.
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Sing a long in de klas
Maandag 14 december hebben groep 5-6 en 7-8 meegedaan aan,
door Scala Centrum voor de Kunsten georganiseerde, ChristmasDinsney sing-a-long voor alle groepen 5 t/m 8 van de
basisschool. We hebben met zijn allen een uur lang live
meegezongen met kerst- en Disneyliedjes!
Vanuit het theater De Tamboer in Hoogeveen stonden leden van
de Scala Musicalgroep klaar, om de sing-a-long online via
een livestream te begeleiden.

De oliebol schenkt elke groep een voetbal
Sinterklaas heeft ons ook dit jaar weer weten te verassen. Naast
een mooi cadeau voor iedere groep was hij ook als bezorger
ingeschakeld. Hij mocht namens oudejaarsvereniging De Oliebol
voor iedere groep een mooie voetbal aanbieden. Dit was één van
de wensen die vorig jaar vanuit het dorp bij De Oliebol zijn
ingediend. De kinderen zijn er blij mee!!!
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Prikbord
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obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld
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