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Zonnetje van de maand 

 
We zijn de dans een hele tijd ontsprongen, maar helaas zijn er toch niet onderuit 

gekomen: Zaterdag 27 maart kregen wij te horen dat één van onze leerlingen 

positief getest was op het Coronavirus. Dit hield in dat alle ouders van groep 4/6 

geïnformeerd moesten worden en dat de kinderen van deze groep in quarantaine 

moesten. Complimenten aan meester Cees die ervoor gezorgd heeft dat het 

thuisonderwijs weer snel van start kon gaan. Maar ook een pluim voor alle ouders 

die zo snel hebben weten te schakelen. Veel van hen moesten hun 

werkzaamheden en afspraken verplaatsen of afzeggen, omdat ze thuis moesten 

blijven voor hun kind. Wij willen alle ouders van groep 4/6 dan ook in het zonnetje zetten. Bedankt voor 

jullie begrip en medewerking!  

We zijn er ons van bewust dat deze situatie vaker voor kan gaan komen. Zodra één van de leerlingen uit 

een klas besmet is geraakt, moeten alle kinderen van de groep in quarantaine. We begrijpen heel goed dat 

dit nooit goed uitkomt, maar we willen u wel vragen rekening te houden met de mogelijkheid dat u 

gevraagd wordt uw kind(eren) in quarantaine te laten gaan. 

Mocht uw kind een positieve testuitslag hebben, neem dan z.s.m. contact op met school. Als school niet 

bereikbaar is (bijv. in het weekend) dan kunt u voor een corona-melding gebruik maken van nummer 0521-

854212. 

Bericht van meester Albert 
 

Belangrijke data:  
 

April 

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 

 

mei 
01 mei t/m 16 mei: Meivakantie!  
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Fruitmanden, ballonnen,  bossen bloemen, tekeningen, 
talloze hartverwarmende mailtjes en appjes, meer dan 
100 kaarten en als klap op de vuurpijl een heerlijke 
paasbrunch heb ik in de afgelopen weken mogen 
ontvangen van ouders, kinderen en leerkrachten van 
"mijn" twee scholen. En wat heeft mij dat enorm 
gesterkt in deze toch wel pittige weken. Dank, dank, 
dank daarvoor!!!! 
Ik ben nu alweer een paar weken thuis en het gaat vrij 
goed met me. Ik wandel alweer 2x per dag een half 
uurtje en verder is het lezen, af en toe wat netflixen en 
toch ook nog wel regelmatig rusten. De eerste 6 weken, 
waar er nu 4 van om zijn, staan in het teken van herstel 
van de operatie, daarna wordt de hartrevalidatie 
opgestart. Het is heerlijk om de blik weer naar voren te 
kunnen hebben en met herstel bezig te kunnen zijn.  
 
Werken zit er de komende tijd nog niet in en, eerlijk is eerlijk, daar moet ik ook nog niet aan denken. Wat ik 
wel mis is de vrolijkheid en de reuring van de kinderen om mij heen. Natuurlijk hoop ik dat ik voor de 
zomervakantie nog weer deels kan beginnen, maar daar valt op dit moment nog geen voorspelling over te 
doen. Ik laat het maar op me af komen.  
 
Nogmaals dank voor alle morele ondersteuning en hopelijk tot gauw. 

 

Albert Elken  

 

Voorleeswedstrijd 

Bij de voorleeswedstrijd van gemeente Westerveld is Iva uit groep 8  tweede geworden. Dit jaar was er 
geen fysieke wedstrijd in Diever, maar is er van alle deelnemers een filmpje ingestuurd om te bepalen wie 
de beste voorlezer van gemeente Westerveld is. Iva werd net geen eerste, maar kreeg wel prachtig 
jurycommentaar: 

‘We zijn vol lof over Iva. Ze scoort op alle punten heel erg hoog. Ze gebruikt haar stem ontzettend 

goed, haar verhaal is origineel en weet de nadruk goed op de juiste plekken in het verhaal te leggen. 

Heel goed gedaan Iva!’ Daar sluiten wij ons helemaal bij aan!  
 

 

Theoretisch verkeersexamen 

 

Alle leerlingen van groep 8 zijn geslaagd voor het schriftelijke gedeelte van 

het verkeersdiploma. Goed gedaan! Als de Corona- maatregelen het 

toelaten, volgt er later dit schooljaar ook nog het praktische gedeelte van 

het verkeersexamen.  

 

De Grote Rekendag 
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Op woensdag 24 maart heeft De Grote Rekendag plaatsgevonden. Wat boften we met het weer! De 

kinderen zijn zowel binnen als buiten bezig geweest rond het thema ‘De getallenfabriek’. Ze hebben op hun 

eigen niveau onderzocht  wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen. We hebben er met elkaar een hele 

gezellige en leerzame dag van gemaakt, ook al misten we de hulp van de ouders wel.  

 

 
 

Nationaal Plan Onderwijs 
 

Wellicht heeft u uit het nieuws begrepen dat basisscholen opnieuw een ondersteuning gaan ontvangen in 

deze coronatijd. De inspectie beschrijft het zo: De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, 

ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom komt het 

kabinet met een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. 

De maatregelen zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs. Op het inhalen én compenseren 

van vertraging. En op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk 

hebben. In de komende periode gaan wij als school verder met de analyse die we hebben gemaakt naar 

aanleiding van ons onderwijs, observaties en analyses na de afname van de Cito toetsen. Met de richtlijnen 

die we in april krijgen kunnen wij dan een aanvraag indienen en hopen wij in juni meer te weten hoe we 

deze hulp kunnen inzetten. 

 

Thema Alles-in-1: Bouwen 

 
We zijn alweer een paar weken bezig met het Alles-in-1 project ‘Bouwen’. Een huis is een thuis. De plek 
waar we ons veilig voelen en beschut zijn tegen het weer. Een plek ook 
waar we goed verzorgd kunnen opgroeien. Iedereen heeft zo’n thuis nodig. 
Wat er allemaal komt kijken bij de bouw van huizen, ontdekken de kinderen 
in dit project.  
In de eerste week van dit project leerden de kinderen alles over de bouw 
van een huis, welke bouwmaterialen daarbij nodig zijn en hoe de eerste 
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mensen wonen.  In de tweede week gingen we terug in de tijd naar de Middeleeuwen. De kinderen leerden  
hoe kastelen en muren gebouwd werden Verder maken de kinderen in dit project kennis met bijzondere 
bouwwerken en superconstructies. Leuk om over te leren, maar natuurlijk nog leuker om zelf allerlei 
constructies te maken! Het project wordt afgesloten met duinen, dijken en dammen. Er wordt aandacht 
besteed aan de watersnoodramp van 1953  en aan het Deltaplan en de bouw van de Afsluitdijk. Zo is er 
ontzettend veel te doen en te leren in de wereld van de bouw. Bouwen, een prachtig project om samen aan 
te….bouwen. 
 

 Koningsspelen 
 
Op 23 april vinden de jaarlijkse Koningsspelen plaats. Ook dit jaar gaat dit door, 
maar wel in aangepaste vorm. Dit jaar starten we niet gezamenlijk met het lied op 
het schoolplein, maar trapt iedere groep de dag af in zijn eigen klas.  
We hebben een roulatiesysteem gemaakt in en om de school en we maken ook 
gebruik van de Spronk. De OR zet op het schoolplein een beweegbaan klaar. In 
de school kunnen de kinderen allerlei oud-Hollandse spelletjes doen en in de 
Spronk wordt een spel gedaan. De groepen worden deze dag niet gemengd, zoals 
we voorgaande jaren gewend zijn.  
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind sportschoenen voor in de sporthal meeneemt en 
gemakkelijke schoenen aandoet voor de andere spellen? De kinderen van gr 3 t/8 gaan op de fiets naar De 
Spronk. Wilt u er aan denken dat de kinderen deze dag een fiets bij zich hebben?  
 

Route 8 

 
 
Op 29 april wordt bij de kinderen van groep 8 de eindtoets Route 8 afgenomen. 
Met de eindtoets kunnen de kinderen laten zien wat zij in acht jaar op de 
basisschool geleerd hebben op het gebied van taal en rekenen. De ROUTE 8 
eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt 
weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn. De toets wordt digitaal 
afgenomen en de afname neemt ongeveer één dagdeel in beslag. Juf Susan heeft 
het schooladvies al aan de kinderen gegeven. Dit advies is leidend voor de 
plaatsing van de kinderen in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de 

middelbare school de kinderen toelaat op basis van het schooladvies. De uitslag van de eindtoets is slechts 
een tweede objectief gegeven. 
Wij willen de kinderen van groep 8 veel succes wensen met het maken van de route-8-toets! 
 

 

Streetwise 

Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele telefoon 
zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van 
uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op woensdag 28 april naar onze school te 
komen. 
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Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen 
van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school en geven (Corona-proof) 
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen, zoals een elektroauto, een rijlesauto, 
zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours, wordt op een aansprekende manier 
de praktijk zo goed mogelijk nagebootst. 

De vier onderdelen zijn: 

· Voor groep 1 en 2: Toet toet Een speelse introductie op 
gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig 
oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje. 

· Voor groep 3 en 4: Blik en klik Een volgende stap in 
gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik 
van een fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les. Deze les vindt 
plaats in sporthal De Spronk. De kinderen van de groepen 3 en 4 moeten deze dag gymschoenen 
meenemen die ze in de Spronk kunnen dragen.  

· Voor groep 5 en 6: Hallo auto In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de 
remweg, de invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel. Speciaal voor deze 
les is er een vergunning aangevraagd om gebruik te mogen maken van De Jaren. 

· Voor groep 7 en 8: Trapvaardig Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en 
fietsbeheersing ter voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school. Aan de kinderen van groep 7 
en 8 wordt gevraagd om deze dag op de fiets naar school te komen. De fiets zullen ze gebruiken bij deze 
activiteiten.  

Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op 
de site. http://www.anwb.nl/streetwise 

We gaan er samen met de kinderen een onvergetelijke dag van maken!!  

Schoolreis en kamp 

 
Misschien gebeurt er nog een wonder, maar alle scholen binnen Stichting Talent hebben voor dit 
schooljaar besloten geen schoolreisjes of schoolkampen te organiseren. Helaas hebben we de locatie voor 
het kamp van groep 7/8 dan ook af moeten zeggen. Mochten de Corona-maatregelen de komende tijd nog 
versoepelen dan wordt dit besluit heroverwogen. Natuurlijk blijven we actief zoeken naar ‘veilige’ 
alternatieven. We houden u op de hoogte! 
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Prikbord 
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obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld 


