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Zonnetje van de maand 

 

Het aantal mensen dat met Corona in het ziekenhuis ligt, neemt iets af. Inmiddels 

zijn er meer dan 6 miljoen vaccinaties tegen corona gezet en worden steeds meer 

mensen gevaccineerd. Het kabinet verwacht dat het aantal nieuwe 

ziekenhuisopnames nu snel verder af zal nemen. Daarom neemt het kabinet de 

tweede stap in het openingsplan op 19 mei. Goed nieuws natuurlijk, maar het 

protocol voor het basisonderwijs blijft nagenoeg onveranderd. Dit houdt in dat 

kamp en schoolreisjes nog steeds niet tot de mogelijkheden behoren. Gelukkig 

hebben we een OR die actief met ons meedenkt over alternatieve activiteiten. Dit 

hebben we al ervaren tijdens de Koningsspelen. Hoe leuk zou het zijn als we alle kinderen toch een 

“alternatieve schoolreis” kunnen bieden en groep 8 een geweldig afscheid van hun basisschooltijd? De OR 

blijft niet hangen in wat niet mag, maar denkt samen met het team na over wat wel kan! Wat fijn om zo met 

elkaar samen te werken 

 

Belangrijke data:  
 

Mei 
24 mei   : Vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag 
28 mei   : Meester Cees jarig 
31 mei   : Studiemiddag onderwijsteam (’s middags na schooltijd) 
 
Juni  
16 juni  : Meester Albert jarig 
21 juni  : Studiedag Analyse en groepsplannen: Alle kinderen zijn vrij! 
28 juni – 1 juli  : Rapportgesprekken 
 
Juli 
1 juli   : juf Alinda jarig 
2 juli   : Rapporten mee 
7 juli                           :  Musical groep 7/8 ! (di 6 juli uitwijkdatum musical)  
8 juli   : Zomerfeest  
9 juli   : Laatste schooldag. Alle kinderen zijn ’s middags vrij! 
12 juli – 20 aug : Zomervakantie 
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Formatie schooljaar 2021 - 2022 

 
Hieronder ziet u hoe de verdeling van de groepen en leerkrachten voor het schooljaar 2021-2022. 
Wij hebben met de verdeling van de groepen geprobeerd om zoveel mogelijk de rust in de groepen en in 
de school te kunnen waarborgen. Daarnaast hebben we gelet op een evenredige verdeling van het aantal 
kinderen over de verschillende groepen.  
Vanuit de subsidieregeling van het Nationaal Plan Onderwijs willen we met name in de groepen 4/6 en 5/7 
extra ondersteuning bieden in de vorm van instructie aan kleine groepen leerlingen. Het plan hiervoor moet 
voor de zomervakantie goedgekeurd worden door de MR en ingediend worden bij het schoolbestuur. U 
hoort van ons zodra hierover meer bekend is.  
 

Groep aantal leerlingen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1(2) 24       (14 + 10) Ingrid Ingrid Valerianne Valerianne Valerianne 

2/3 26       (16 + 10) Hennie Hennie Hennie  Monique Monique 

4/6  26       (14 + 12) Sharon Youri Youri Sharon Sharon 

5/7 27       (19 +   8)  Roanne Roanne Roanne Youri Youri 

7/8 23       (10 + 13) Susan Susan Susan Susan Susan 

 

• Groep 1 is op de vrijdagmiddag vrij 

• Juf Alinda zal, net als afgelopen schooljaar, ondersteuning bieden in groep 2/3 op de ma, di, do en 
af en toe op de woensdag. Op de woensdagen dat Alinda niet in groep 2/3 ondersteunt, zal juf 
Monique aanwezig zijn. Zo kunnen we er voor zorgen dat de kinderen van groep 3 op woensdag 
kunnen gymmen in de sporthal. 
 

• Aan het gymrooster wordt nog gewerkt. De insteek is dat groep 3 elke week 1x in de Sporthal gymt. 
Zij zullen tussendoor hun extra beweging krijgen door een keer extra buiten te spelen en/of in het 

speellokaal een spelles te krijgen aangeboden. Vanaf groep 4 en hoger wordt er 2x in de 

sporthal gegymd.  
 

• We zijn nog in overleg over de plaatsing van de kinderen die nu in groep 1 zitten. Zij zijn volgend 
jaar groep 2 van 2/3. We bekijken met de leerkrachten van de onderbouw of deze overstap voor alle 
kinderen wenselijk is of dat het voor één of meerdere kinderen misschien beter is om nog tot de 
kerst in groep 1/(2) te blijven en in januari de overstap te maken naar groep 2/3.  
 

 

Vakantierooster schooljaar 2021 - 2022 

 
Herfstvakantie:       za 16 oktober t/m zo 24 oktober 2021 

Kerstvakantie:         za 25 dec 2021  t/m zo 9 Jan 2022 

Voorjaarsvakantie za 19 feb t/m zo 27 februari 2022 

Goede vrijdag vr  15 april 2022 

Paasmaandag:       ma 18 april 2022 

Meivakantie  za 23 april  t/m zondag 8 mei 2022 incl. 
Koningsdag 

Hemelvaart  do 26 en vrijdag 27 mei 2022 

Pinksteren maandag  6 juni 2022 

Zomervakantie  za 16  juli t/m zo 28 augustus 2022 
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Bericht van Albert Elken 

 
Het gaat gelukkig steeds beter met me. Ik zit nu midden in het revalidatieprogramma en dat betekent dat ik 
gelukkig weer regelmatig mag en moet sporten. Zo heb ik alweer een paar uurtjes op de racefiets gezeten 
en heb ik ook alweer een balletje op de tennisbaan geslagen. Voeg daarbij nog de nodige 
krachtoefeningen die ik dagelijks moet uitvoeren en ik lijk wel een full-time sporter.  
 
Ergens in deze weken zal ik op school een kop koffie, gaan drinken. Ik heb daar weer zin in. Ik hoop dan 
ook met de arbo-arts te kunnen overleggen om in juni weer enkele uurtjes per week te kunnen en mogen 
werken. Artsen en begeleiders waarschuwen mij echter ook steevast dat ik niet de illusie moet hebben dat, 
hoewel ik mij goed voel, het herstelproces al bijna voltooid is. Doorgaans schijnt het bijna een jaar te duren 
voor je je weer helemaal de oude voelt. We gaan het zien. Ik ben in ieder geval blij met waar ik nu sta en 
hoe ik me nu voel en zie ernaar om de volgende stap te maken.  
 
Hopelijk tot snel, 
Albert Elken 

  

Meester Cees 
 

In het formatieplan hierboven heeft u misschien de naam van meester Cees gemist. Cees gaat ons helaas 
aan het eind van dit schooljaar verlaten. Hij gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging in het middelbaar- of 
hoger onderwijs. Cees geeft aan het erg naar zijn zin gehad te hebben op De Hoekstee, maar dat hij er aan 
toe is om een andere weg in te slaan. Natuurlijk vinden we het enorm jammer dat we afscheid moeten 
nemen van hem. Cees is een zeer waardevolle leerkracht voor ons. We gaan Cees zeker missen, maar 
willen hem al het geluk toewensen voor een mooie toekomst.  

 

Juf Sharon 
 
Juf Sharon zal de komende periode niet op school aanwezig zijn. Sharon heeft zich ziekgemeld en zal de 
komende tijd nodig hebben om zich weer op te laden. De klachten zijn niet gerelateerd aan school of aan 
de klas. Hoe lang Sharon afwezig zal zijn is nu nog niet in te schatten. We wensen juf Sharon veel sterkte 
en een spoedig herstel toe.  
Gelukkig hebben we goede vervanging gevonden voor Sharon in de persoon van meester Youri en juf 
Robyn. Meester Youri zal op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor groep 5/6 staan. Juf Robyn 
staat op de woensdagen voor de groep. Juf Robyn is de dochter van juf Susan. Zij heeft voor de vakantie 
ook al naar grote tevredenheid bij ons ingevallen. We zijn erg blij dat we groep 5/6 op deze manier 
structuur kunnen blijven bieden ondanks het gemis van beide vaste leerkrachten.  
Youri gaf het afgelopen jaar ondersteuning aan groep 4/6 op de maandagochtend. Juf Irma zal deze uren 
van hem overnemen. Juf Irma heeft dit schooljaar al bij ons stagegelopen in groep 7/8 en in groep 1. De 
meeste kinderen zullen haar al wel eens gezien hebben of kennen van de (aan Corona gerelateerde) 
noodopvang. Wij zijn erg blij dat de extra ondersteuning voor het leesonderwijs in deze groep op deze 
manier gewaarborgd wordt.  
Meester Youri verving het afgelopen jaar wekelijks één van de leerkrachten voor een administratiedag. 
Deze administratiedag komt voort uit de middelen die we ontvangen hebben voor de werkdrukverlichting. 
Robyn neemt aan het eind van het schooljaar een paar van deze dagen voor haar rekening. Voor de 
andere dagen zijn we nog op zoek naar geschikte vervanging.   
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De beslisboom 
 
Omdat we een aantal nieuwe leerlingen hebben mogen verwelkomen, vinden we het belangrijk om de 
informatie rondom de coronaregels nogmaals met u te delen.  
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 zijn 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. 
 

  

 

Bericht van de OR 

 
Schoolschoonmaak 
In overleg met het team hebben we besloten op dinsdag 1 juni om 19:00 uur een schoolschoonmaak te 
houden. Het is hard nodig! Om goed afstand van elkaar te kunnen houden, willen we graag met maximaal 
twee personen per lokaal gaan schoonmaken. Wij hebben nog zeven ouders nodig. Wie biedt zich aan? 
Het zou fantastisch zijn wanneer jullie komen helpen! Opgeven kan via: 
oudpapier.hoekstee@talentwesterveld.nl 
 
Palmpasen 
Door de coronamaatregelen waren wij genoodzaakt de Palmpasenspeurtocht in een ander jasje te gieten. 
Wat hebben er veel kinderen mee gedaan! Wij hebben genoten van de enthousiaste kinderen. De kinderen 
ontvingen een kleurplaat met een route, startend bij de kerk. Aan de hand van verschillende tips konden de 
kinderen eieren zoeken, waar dan weer letters op stonden vermeld.  De oplossing van de speurtocht was 
"Palmpasen". Het antwoord en de kleurplaat konden de kinderen aan het einde inleveren. Bij het inleveren 
van de kleurplaat en de oplossing van de speurtocht mocht ieder kind een chocolade-ei pakken. De 
mooiste drie kleurplaten zijn met een kleinigheidje beloond. Bedankt voor jullie deelname! 
 
Koningsspelen 
Ook de Koningsspelen zijn dit schooljaar gelukkig gewoon doorgegaan. Het 
was even puzzelen met het gescheiden houden van de verschillende groepen, 
maar ook dat is weer gelukt. De kinderen hebben binnen kunnen genieten van 
oud- Hollandse spelletjes. Buiten hebben ze zich in het zweet gewerkt met een 
bootcamp, survivalbaan en knotshockey en in de sporthal speelden de 
kinderen van groep 4 t/m 8 een spel. De kinderen van groep 1,2 en 3 speelden 
een spel in het speellokaal. Dit alles onder het genot van lekkere oranje ranja, 
soesjes en ijsjes. Aan de enthousiaste verhalen van te kinderen te horen, 
hebben ze een prachtige dag gehad. Daar doen we het voor!  

about:blank
about:blank
about:blank
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Bericht van de MR 
 
In deze bijzondere tijd gaan onze besprekingen over zaken als het school(jaar)plan, corona-regels en 
verdere beleidszaken op school gewoon door. Echter spreken wij misschien niet iedereen zo vaak als we 
willen. Weet dat je altijd contact met ons op kan nemen. Arjen Meijer en Ineke Have vertegenwoordigen de 
oudergeleding van de MR. José Meijer en Susan Groenewegen zijn de MR-leden namens het 
team. Spreek ons gerust aan of mail naar: mr.dehoekstee@talentwesterveld.nl 
 
 

EU-schoolfruit 
 
Zoals we in de nieuwsbrief van maart al vermeld hebben,  is het schoolfruitprogramma met 
een aantal weken verlengd. De laatste dag dat de kinderen kunnen genieten van het 
schoolfruit is vrijdag 4 juni. Daarna blijven we  op woensdag, donderdag en vrijdag de 
fruitdagen behouden, maar zullen de kinderen zelf fruit van huis mee moeten nemen. Wilt u 
hieraan denken? Natuurlijk is het meer dan prima als de kinderen ook op de andere dagen 
fruit meenemen in plaats van een koekje. Wij laten de keuze hiervoor bij u. 

 

Schoolzwemmen 

 
De groepen 4/6, 5/6 en 7/8 gaan vanaf woensdag 26 mei weer schoolzwemmen in Het Bosbad.  Is het 
slecht weer of is de buitentemperatuur lager dan 18 graden Celsius dan wordt de zwemles in principe 
afgezegd en zal er gegymd worden in de sporthal. De leerkrachten nemen, zo mogelijk een dag van 
tevoren, de beslissing of de zwemlessen doorgang krijgen. We gaan op de fiets naar het zwembad. Zorgt u 
ervoor dat uw kind(eren) op woensdag met de fiets naar school komt? Wanneer uw kind om een bepaalde 
reden niet mee mag zwemmen, ontvangt de leerkracht graag een (schriftelijk) bericht van u.  

 

 
 
 

Prikbord 

 
Op het prikbord vindt u informatie over: 
 

• Mozaiekroute XXL Corso Frederiksoord 

• De beslisboom 

• Stoepverkoop Vledder 

• Westerveld in Actie:  Dakajam 2021 

• De Avond4Daagse 

about:blank

