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Zonnetje van de maand 

 

Deze maand zetten we alle leerkrachten van obs De 

Hoekstee eens goed in het zonnetje voor hun inzet en 

flexibiliteit. Er werd en wordt dit schooljaar heel veel 

gevraagd van onze leerkrachten. Zo zijn we dit schooljaar 

snel van fysiek- naar digitaal onderwijs omgeschakeld, om nu 

weer fysiek les te mogen geven in ‘bubbels’.  Het onderwijs 

heeft noodgedwongen een enorme ontwikkeling 

doorgemaakt, waarin onze leerkrachten zijn meegenomen. 

Wij zijn trots op de manier waarop onze leerkrachten de 

lessen hebben verzorgd en hoe ze hun uiterste best hebben 

gedaan om ieder kind ook daadwerkelijk te zien en met 

hen in contact te blijven. Ook nu vraagt het lesgeven in 

‘bubbels’ weer om de nodige flexibiliteit. Het is goed om te 

zien dat we er met elkaar iets moois van willen maken!  

 

Agenda       
 
Maart 

15 maart : Meester Tim vervangt in groep 5/6 

18 maart : Meester Youri vervangt in groep 7/8 

24 maart : De Grote Rekendag voor alle groepen 

25- maart : Meester Youri vervangt in groep 4/6 

 

 

April 

01 april : Meester Youri vervangt in groep 0/1 

02 april : Goede Vrijdag (vrij) 

05 april : Tweede Paasdag (vrij) 

07 april : Meester Youri jarig 

08 april : Meester Youri vervangt in groep 2/3 

15 april : Meester Youri vervangt in groep 7/8 

22 april : Meester Youri vervangt in groep 5/6 

23 april : Koningsspelen gr 1 t/m 8 

27 april : Koningsdag (vrij) 

28 april : Streetwise voor gr 1 t/m 8 

29 april : Afname Route 8 in groep 8 

29 april : Meester Youri vervangt in groep 4/6 
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Afwezigheid Albert Elken 

 

Albert is donderdag in de loop van de ochtend naar Zwolle vervoerd. Hij zal daar op vrijdag aan het begin 

van de middag geopereerd worden. Albert zal na de operatie tot middernacht in slaap gehouden worden. 

De familie zal pas zaterdag weer contact met hem hebben. Bij een normaal verloop verblijft hij daarna nog 

3 a 4 nachten in Zwolle alvorens hij weer teruggebracht wordt naar Meppel. We proberen jullie zo goed 

mogelijk op de hoogte te houden van de situatie van Albert. Zodra bekend is op welke kamer Albert zal 

verblijven in Meppel laat ik dat weten via Parnassys. Namens Albert, bedankt voor het medeleven in de 

vorm van alle lieve appjes en kaarten. Dit heeft hem goed gedaan! 

 

Onderwijs in ‘bubbels’ 
 
Wij doen er op onze school zo veel mogelijk 
aan om verdere verspreiding van het virus te 
voorkomen. Om ons onderwijs zo ‘veilig’ 
mogelijk te maken houden we ons, naast de 
welbekende basismaatregelen,  aan een 
aantal extra maatregelen. 
 
Om drukte op de speelplaats en bij de 
schooldeur te voorkomen, maken we gebruik van de verschillende ingangen van de school en hebben we 
aparte schooltijden ingesteld voor groep 7 en 8. 
Groep 1 t/m 3 maakt gebruik van de ‘kleuteringang’. De overige groepen maken gebruik van de 
hoofdingang. De school begint voor groep 7/8 een kwartier eerder en deze groep is daardoor ook een 
kwartier eerder uit. Deze maatregel heeft alleen effect als de kinderen van groep 1 t/m 6 niet te vroeg naar 
school komen. Wij willen u dan ook dringend vragen om uw kind(eren) niet eerder dan om 8.20 uur op 
school te laten komen. De kinderen mogen voor schooltijd niet eerder naar binnen komen en zullen dus 
buiten moeten blijven wachten tot de bel gaat.  
 
Ook voor in de pauzes hebben we afspraken gemaakt. Groep 7/8 heeft afwijkende pauzetijden om zo de 
drukte op het ‘grote’ plein te verminderen. De overige groepen hebben ruimte op de speelplaats 
aangewezen gekregen waarin ze kunnen spelen. Hierdoor worden de groepen zo min mogelijk met elkaar 
vermengd.  
 
Bij de heropening van de scholen is ons het advies gegeven om zoveel mogelijk met vaste groepen, 
zogenaamde ‘bubbels’, te werken. In de groepen 4, 5 en 6 is het advies om groepjes van 4 a 5 kinderen te 
maken, die bij elkaar in de buurt mogen komen. In de groepen 7 en 8 wordt, waar mogelijk, met kleinere 
groepjes gewerkt. Dit vraagt om aanpassingen in ons onderwijs. Bepaalde groepsactiviteiten kunnen niet 
meer worden gedaan en veel coöperatieve werkvormen kunnen niet meer uitgevoerd worden. Het houden 
van kringgesprekken en het geven van verlengde instructie aan de groepstafel is lastig. Ondanks alle 
beperkingen blijven we zoeken naar veilige alternatieven om mooi onderwijs te geven. 
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Beslisboom 

 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er 
een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen 
naar school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische 
weergave van de regels van het RIVM die ons helpt hierin een 
beslissing te nemen. Bijvoorbeeld als zij contact hebben gehad 
met iemand met corona, gezondheidsklachten hebben (zoals een 
snotneus, verkoudheid of andere corona-gerelateerde klachten) 
of terugkomen uit een rood of oranje gebied. Afhankelijk van de 
ernst van de verspreiding van het coronavirus worden de regels 
aangescherpt of versoepeld. De beslisboom verandert mee met 
de aanscherping en de versoepeling van de Corona-regels. Wij maken gebruik van de meest recente versie 
van de beslisboom om te bepalen of een kind naar school mag komen of thuis moet blijven. Zo kan het 
voorkomen dat de leerkracht na het raadplegen van de beslisboom contact met u op zal nemen om u te 
vragen uw kind van school op te komen halen.   
U kunt ook zelf de beslisboom raadplegen in geval van twijfel of u uw kind naar school kan laten gaan. We 
hebben de beslisboom opgenomen in de bijlage van deze nieuwsbrief, maar u kunt hem ook vinden in de 
volgende link https://www.boink.info/beslisboom.  Het is bij het raadplegen van de beslisboom  heel 
belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en 
beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt. 
 

Cito-toetsen 
 

Vanaf maandag 8 maart nemen we in de groepen 3 t/m groep 7 de Cito toetsen af. Normaal vindt de 
afname van deze Cito-midden-toetsen plaats in januari. Doordat de kinderen in januari nog vanuit huis les 
kregen,  konden deze niet doorgaan. We willen met het (later) afnemen van deze toetsen zichtbaar maken 

waar uw kind nu staat. Na de afname kunt u de resultaten van deze 
toetsen vinden in het ouderportaal van Parnassys.  Mochten wij, naar 
aanleiding van deze toets resultaten, een gesprek noodzakelijk 
vinden, dan neemt de leerkracht contact met u op.  
Op maandag 22 maart vinden de groepsbesprekingen plaats. Tiny 
Muller (IB) bespreekt dan samen met de groepsleerkrachten de 
gemaakte toetsen en de stand van zaken in de groepen. De 
groepsleerkrachten worden tijdens het gesprek vervangen door 
meester Tim Cervat. 
  

  

Personele bezetting 

 

Er is een aantal wisselingen geweest in de personele bezetting waarvan we u graag op de hoogte willen 
brengen. Roanne is met zwangerschapsverlof gegaan. Susan neemt voor haar de maandag waar in groep 
7/8 en Youri staat op de dinsdag en woensdag  voor groep 5/6. 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
https://www.boink.info/beslisboom
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Juf Anna Werkman neemt de uren van Youri over waarin hij meester Cees assisteerde in groep 4/6. Zij is op 
donderdag en vrijdag te vinden in groep 4/6. 
Juf Ingrid werkt op medisch advies vanuit huis. Zij werd vervangen door juf Anna. Juf Anna heeft echter (op 
de maandag en dinsdag) een andere baan aangenomen in Staphorst, waardoor wij op zoek moesten naar 
nieuwe vervanging. Wij zijn blij dat dit gelukt is in de persoon van Merel Blitterswijk. 
Momenteel hebben we ook twee stagiaires op De Hoekstee. Juf Irma loopt  stage in groep 1 en meester 
Luca loopt dit schooljaar op de maandag en dinsdag stage in groep 4/6. 
 

 Grote Rekendag 

 

Op woensdag 24 maart vindt er weer een Grote Rekendag 
plaats. Dit keer met het thema ‘De getallenfabriek’. Hoe 
maak je eigenlijk getallen? We hebben maar 10 cijfers (0 t/m 
9), maar daarmee kunnen we verder tellen dan het aantal 
atomen in het heelal… 
De leerlingen van alle groepen onderzoeken op hun eigen 
niveau wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen.  
We willen de kinderen laten ervaren dat rekenen veel meer 
is dan alleen sommen maken in je werkboek. Dat levert 
inzicht en niet minder belangrijk plezier in rekenen op.  
 

Verlenging EU-schoolfruit 

 
Vanwege de lockdown zijn er dit jaar vijf weken EU-Schoolfruit weggevallen. Deze 
gemiste weken worden aan het eind van het programma ingehaald. In totaal wordt het 
programma met zeven weken verlengd.  
De laatste dag dat de kinderen kunnen genieten van het schoolfruit is vrijdag 4 juni. 
 

Kunst- en cultuurprogramma 

 

Er is besloten het culturele programma tot aan de zomervakantie te cancelen, omdat externe leerkrachten 
vanuit culturele instellingen momenteel niet fysiek welkom zijn op de scholen. Dat betekent dat Scala al de 
geplande workshops en lessenseries op de scholen laat vervallen. Scala geeft aan een mooi vervangend 
digitaal aanbod aan te gaan bieden. Zodra wij weten wat dit inhoudt, houden we u op de hoogte. 
Het is wel de bedoeling dat de trajecten van ‘Muziekimpuls’ doorgang zullen vinden. Er wordt momenteel 
bekeken hoe dit veilig ingevuld kan gaan worden.  
 

Groenstrook 

 

Zoals u misschien gezien heeft, is de groenstrook rond het voetbalveld van school flink gekortwiekt. De 
gemeente heeft de lange, dikke takken verwijderd, zodat de dunne takken de ruimte krijgen om te kunnen 
groeien. Dit zorgt ervoor dat de groenstrook weer mooi vol wordt en de buren minder ‘overlast’ hebben 
van de spelende kinderen. We vragen de kinderen respectvol om te gaan met de beplanting die bespaard 
is gebleven. Dit houdt in dat de kinderen niet meer in deze bosjes mogen spelen, klimmen en klauteren. In 
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de pauze hebben we hier zicht op, maar na schooltijd lukt dit ons niet. Wilt u dit met uw kind(eren) 
bespreken, als zij ook buiten schooltijd op het schoolplein spelen? We hopen er op deze manier weer een 
mooi groen speelterrein voor terug te krijgen.  
 

Nieuws van de OR 

 

Schoolschoonmaak 
De schoolschoonmaak stond voor maart op de planning. Andere jaren waren we gewend met veel ouders 
de hele school in één avond schoon te maken. Helaas kunnen we het niet organiseren zoals we zijn 
gewend. Er wordt gekeken naar een andere oplossing.  
Palmpasen 
 
Begin april staat Palmpasen op de agenda. In verband met de geldende coronamaatregelen hebben wij 
besloten om het dit jaar niet in het Kokse bosje te organiseren. We hebben iets leuks voor op school 
bedacht, zodat toch alle kinderen kunnen genieten van een leuke Palmpasenactiviteit. 
Oud papier 
 
Wij zijn heel blij met het feit dat we het oud papier ophalen hebben kunnen behouden. De prijzen lijken 
weer iets te stijgen. We hebben van de gemeente een gegarandeerde prijs per ton gekregen, waardoor we 
niet meer zo afhankelijk zijn van de prijsfluctuaties. Bedankt voor jullie massale hulp! Het helpt ons om 
leuke activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren.  
 
Innen van de ouderbijdrage 
Wij zijn heel blij dat we ondanks de coronamaatregelen nog steeds wel dingen voor de kinderen kunnen 
organiseren en het team kunnen ondersteunen met het voorbereiden van de verschillende activiteiten. 
Voor ons als ouderraad blijft onze fysieke rol voorlopig nog beperkt, maar dat weerhoudt ons niet om 
creatieve oplossingen te verzinnen om de kinderen een schooljaar met leuke activiteiten te geven. Wel of 
geen maatregelen, de activiteiten gaan grotendeels door. Vandaar dat we begin april de ouderbijdrage, net 
als alle andere jaren, gaan afschrijven. Heeft u hier vragen of opmerkingen over, neem dan gerust contact 
met ons op.  
Let op, met de automatische incasso wordt het bedrag de eerste week van april van uw rekening 
afgeschreven.  
 
Heeft u al iets gedaan met de coupon? 
In december heeft ieder gezin een coupon gekregen om iets leuks of lekkers mee te doen in 
Westerveld. Vergeet hem niet te gebruiken! Hij is nog geldig tot het einde van dit schooljaar. 
Op de coupon staat welke ondernemers meedoen. Omdat iedere ondernemer een eigen aanbod heeft, 
staat dit vanwege de ruimte op de coupon niet altijd precies vermeld op de bon. 
Hiervoor kun je contact opnemen met de desbetreffende ondernemer. Mocht je desondanks toch nog 
vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Harmen Woudenberg. 
harmenwoudenberg@hotmail.com of 06-16047848 
 
Een hartelijke groet van de ouderraad van de Hoekstee.  
 

Prikbord 

mailto:harmenwoudenber@hotmail.com
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