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Zonnetje van de maand 

Stukje voor José 

Als team van OBS De Hoekstee willen wij juf José in het zonnetje zetten! Zoals u wellicht weet, heeft José 
de taken van meester Albert waargenomen. Nu liggen er altijd veel taken op het bordje van de directeur. 
Deze taken nemen extra tijd in beslag als je er helemaal de verantwoordelijkheid voor draagt. 

José heeft van begin af aan haar schouders eronder gezet en doet dat nog steeds. Wij 
hebben als team enorm veel bewondering en respect voor de manier waarop José zich 
heeft ingezet. Het is een pittige opgave geweest voor José en desondanks hebben we 
er met elkaar een mooi schooljaar van kunnen maken.  

Dus José, bij deze; hartelijk bedankt!!!   

Albert neemt het stokje weer over 
 

De afgelopen weken is (meester)Albert regelmatig op school geweest en heeft hij ook al heel wat 

werkzaamheden opgepakt. Dit gaat hem goed af. Na de zomervakantie zal Albert het stokje weer helemaal 

overnemen en zal hij al zijn taken hervatten. Natuurlijk zullen wij blijven samenwerken in ons management 

team. Naast mijn taak als directieondersteuner, zal ik mij dan ook weer op de Plusklas kunnen gaan 

richten. 

Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Het was een raar jaar met veel onverwachte 
wendingen. Toch ben ik van mening dat we er met elkaar iets moois van gemaakt hebben. We zijn niet bij 
de pakken neer gaan zitten, maar hebben kansen gezocht en gevonden. We zijn ons blijven ontwikkelen en 
hebben daarbij de rust op school kunnen behouden. Ik ben trots op de kinderen, mijn collega’s en de 

Belangrijke data:  
 

Juli 
6 juli    : opvoering Musical voor groep 4 t/m 8 (9:00 tot 11:00 uur) 

7 juli    : Opvoering Musical voor genodigden groep 7/8 (aanvang 19:30 uur) 
8 juli : ’s middags Zomerfeest voor alle kinderen  

9 juli : Laatste schooldag. Kinderen ’s middags vrij. 

 
Na de vakantie… 

23 augustus : Eerste schooldag 
22 september : Sportdag 

28 september : Eerste studiedag.  Kinderen ’s middags vrij! 

04 november : Tweede studiedag. Kinderen ’s middags vrij!  
  

 
 

 

     
 

 

 
 



 

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

ouders die steeds weer flexibel waren en zich wisten aan te passen aan de omstandigheden. Ik heb de 
samenwerking met het team, de ouders, stichting Talent en de MR als zeer waardevol ervaren. Ook de 
gesprekken en het mailcontact dat ik gehad heb met verschillende ouders hebben mij gesterkt in de 
gedachte dat wij met een goede samenwerking en communicatie veel met elkaar kunnen bereiken. Voor 
volgend schooljaar zie dan ook uit naar een mooie en duurzame samenwerking.  

 
 

Alternatieve schoolreizen 

 
Helaas konden door alle Corona-maatregelen dit schooljaar de schoolreizen en het kamp niet doorgaan. In 
samenwerking met de OR hebben we gezocht naar alternatieven. Ik denk dat we daar goed in geslaagd 
zijn. Iedere groep heeft een fantastische alternatieve schooldag beleefd. 
Groep 1 is op 10 juni naar het scoutingterrein in Dwingeloo geweest. Daar hebben de kinderen heerlijk in 
het bos gespeeld. Ze hebben met takken gespeeld, zijn met touwen omhoog geklommen en hebben 
marshmallows geroosterd en daar smores van gemaakt. Tot slot hebben de kinderen nog patatjes gegeten.  
Mede door het prachtige weer is het een top-dag geworden! 
                                         
 

 
Groep 2/3 is afgelopen woensdag naar de speeltuin in Lhee geweest. Het zonnetje liet zich niet altijd zien, 
maar dat mocht de pret niet drukken. De kinderen hebben zich prima vermaakt op de schommels en in het 
zand. Helaas waren niet alle kinderen deze dag aanwezig, omdat ze in quarantaine moesten. Voor deze 
kinderen hadden de juffen een verrassingspakket gemaakt. Zo was het ook voor hen nog een klein beetje 
feest. 
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Op 2 juli hadden de kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 een feestelijke dag. In de ochtend hebben de 
kinderen in de klas leuke activiteiten gedaan. In de middag vertrokken ze naar het zwembad. Daar genoten 
ze eerst van een frietje en een snack om zich vervolgens uit te leven op de stormbaan en in het zwembad.  
Ondanks dat de zon het een beetje liet afweten, hebben de kinderen genoten van het klimmen en 
klauteren en het spelen in het water. Het was een echte feestdag! 
 

       
 
Groep 7/8 is op maandag 14 juni op de fiets vertrokken naar De Hooge Haer in Dwingeloo. Nadat ze daar 
veilig en wel zijn aangekomen waren, werden ze uitgedaagd voor verschillende challenges. Welke groep 
heeft als eerste het shirt ontdooid en aangetrokken en wie maakt de mooiste zandsculptuur? Na een 
geweldige dag met prachtig weer werden de kinderen ’s avonds weer opgehaald door hun ouders. De 
volgende dag werden de kinderen weer teruggebracht  waar hen een fantastische dag in het beleefpark 
Dwingeloo te wachten stond. Na een dag die vol  stond met zwemmen, klimmen, kliederen en bovenal 
ontdekken sloten de kinderen ’s avonds hun alternatieve kampdagen met een voldaan gevoel af. Wat mooi 
dat we deze ervaring aan de kinderen hebben kunnen meegeven.  

                                                                  
We willen iedereen bedanken die onze kinderen, ondanks alle Corona-beperkingen, fantastische dagen 
hebben bezorgd! 
 

Gymlessen en formatie  in schooljaar 2021-2022 

 
De afgelopen week hebben we de formatie definitief vastgesteld. We hebben alle groepen kunnen 

‘bemannen’, alleen voor de gymlessen stond er nog een vacature open. Dit was nodig omdat Juf Anna en 
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meester Youri  (nog) geen gymbevoegdheid hebben . Helaas ontvingen wij geen reactie op deze vacature 

en  bleek het zoeken naar een vakleerkracht gym vergelijkbaar met het zoeken naar een speld in een 

hooiberg. Om na de vakantie toch alle groepen gymlessen te kunnen aanbieden zijn we overgestapt op 

plan B.  

Juf Anna zal op woensdag samen met juf Roanne voor groep 5/7 staan. Juf Roanne, die een brede 

gymbevoegdheid heeft, zal op die woensdag ook de gymlessen verzorgen van de groepen 4/6 en 5/7.   

Op vrijdagmiddag zal juf Valerianne, die vorig jaar haar gymbevoegdheid heeft behaald, de gymlessen voor 

deze groepen verzorgen. Juf Anna en meester Youri zullen haar hierbij assisteren.  

De overige groepen krijgen gymles van hun eigen leerkracht.  

Groep 3 zal op woensdag gymmen in sporthal De Spronk. De tweede gymles wordt gegeven in het 

speellokaal op school.  

Wij zijn blij dat we op deze manier de mensen in ons team met de expertise gym kunnen inzetten voor de 

gymlessen van andere groepen. Zo kunnen we alle kinderen goed bewegingsonderwijs bieden.  

 

Hieronder nogmaal de definitieve formatie voor schooljaar 2021-2022 

 

Groep aantal leerlingen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Voor kerst 0/1/2 
24  (instroom +          
11 + 7) Ingrid Ingrid Valerianne Valerianne Valerianne 

Voor kerst 2/3 18       (8+10) Hennie Hennie Hennie/Monique Monique Monique 

0/1 Instroom + 17 Ingrid Ingrid Valerianne Valerianne Valerianne 

2/3 25        (15+10) Hennie Hennie Hennie/Monique Monique Monique 

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

5/7 28         (19 + 9)  Roanne Roanne Roanne/ Anna Anna Anna 

7/8 24      (10 + 14) Susan Susan Susan Susan Susan 

 

• Juf Anna vervangt op de dinsdagen wekelijks een leerkracht voor de administratiedagen  

• Sharon Pieters begeleidt 3 dagen in de week (ma,di,do) de extra instructiegroepen en geeft ‘s 
middags les aan een deel van de combinatiegroepen  

• Anita Koeling begeleidt twee middagen (di/do) de extra taalondersteuning voor de kleuters  

• Alinda van Zomeren is op de ma,di,do en deels op woe klassenassistent in groep 2/3 
 
Na de kerstvakantie sluiten de 7 kinderen van groep 2 (uit 0/1/2 ) aan in groep 2/3 

 

Meester Cees 

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals jullie weten ga ik OBS De Hoekstee verlaten. Dat is met een heel dubbel gevoel, omdat ik het 
lesgeven altijd met mijn hart heb gedaan. Ik heb genoten van de leerlingen, het team en de samenwerking 
met alle ouders. Daarom wil ik alle leerlingen, collega’s en ouders bedanken voor deze mooie tijd! Ook de 
reacties die volgden op het bericht van mijn vertrek waren hartverwarmend. 
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De nieuwe uitdaging die ik aanga is dat ik docent Nederlands op de pabo word. Ik kan mijn nieuwe doel 
niet beter verwoorden dan dat een leerling uit de klas dat deed: “Dus meester, je gaat naar de pabo om 
ervoor te zorgen dat er nog meer leuke meesters en juffen komen zoals jij!” – ik ga ervoor. 

We komen elkaar vast nog wel tegen, dus tot ziens! 

Vriendelijke groet van meester Cees 

Even voorstellen: juf Anna 

 

Hallo, ik ben Anna Werkman. Ik ben 23 jaar en woon samen met mijn vriend in 

Wapse. Samen hebben wij een aantal schapen die in het voorjaar lammetjes 

krijgen. Afgelopen schooljaar was ik vanaf februari te vinden in groep 4/6 naast 

meester Cees op donderdag en vrijdag. Volgend schooljaar zal ik vier dagen in de 

week het team van de Hoekstee versterken. Op dinsdag vervang ik wekelijks een 

leerkracht voor de administratiedag. Op donderdag en vrijdag sta ik voor groep 

5/7. Daarnaast sta ik op de woensdagen samen met juf Roanne voor groep 5/7. 

We gaan er een leuk en leerzaam schooljaar van maken. U kunt mij bereiken 

door te mailen naar a.werkman@talentwesterveld.nl. We spreken elkaar in het 

volgend schooljaar.  

Van de MR 

 
Een zitting in de MR vindt plaats gedurende 2 jaar. Na 2 jaar kan een lid herkozen worden of kan een nieuw 
lid zijn / haar plaats innemen. De zitting van Arjen Meijer loopt af aan het eind van dit schooljaar, maar hij 
stelt zich herkiesbaar. U bent in de gelegenheid om u kandidaat te stellen. Indien wij echter geen nieuwe 
aanmeldingen ontvangen, dan neemt hij de zitting voor 2 jaren weer graag op zich. 
 
MR de Hoekstee 
Mr.hoekstee@talentwesterveld.nl 

 

Activiteiten in de laatste schoolweek 
 
We sluiten dit schooljaar weer af met een aantal feestelijke activiteiten. Dinsdag trappen we af met de 
generale repetitie van de musical van groep 7/8. De kinderen van de groepen 3 t/m 6 gaan dinsdagochtend 
naar Padjelanta om te genieten van het spektakelstuk dat juf Susan met de kinderen van groep 7/8 
ingeoefend heeft. Juf Susan heeft de musical zelf geschreven, haar man Fons en juf Simone hebben haar 
geholpen met de techniek en het decor en de kinderen hebben hard geoefend op hun teksten. Dat moet 
een prachtige voorstelling worden! De kinderen van groep 3 t/m 6 zullen na afloop samen met hun juf(fen) 
terug naar school gaan.  
 
Woensdag is de uitvoering van de musical voor speciaal genodigden. Vaders, moeders, opa’s en oma’s en 
leerkrachten mogen genieten van de toneelkunsten van onze groep 7/8. We zullen deze avond officieel 
afscheid nemen van onze toppers van groep 8. Zet hem op allemaal!  
 

mailto:a.werkman@talentwesterveld.nl
mailto:Mr.hoekstee@talentwesterveld.nl
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Donderdagmiddag 8 juli organiseren we het traditionele zomerfeest, in een Corona-jasje. Het zomerfeest 
zal in het teken staan van de afsluiting van ons thema ‘Dieren’.  De kinderen van groep 7 halen de kinderen 
uit de andere klassen op voor een vossenjacht. De kinderen van groep 7 hebben de leiding over een 
groepje, maar ieder groepje wordt ook begeleid door één van de leerkrachten of medewerkers. De 
kinderen gaan in het dorp op zoek naar de verstopte dieren. Als ze een dier (vos) gevonden hebben, krijgen 
ze een puzzelstukje mee. Zullen alle groepjes de puzzel kunnen oplossen? Onderweg komen de groepjes 
langs diverse punten waar hen iets te eten of te drinken wordt aangeboden door de lokale middenstand. 
We willen de OR bedanken voor de samenwerking. Samen hopen we er een mooie afsluiting van dit 
schooljaar van te maken.  
 
Ook wij hopen volgend jaar alle puzzelstukjes weer bij elkaar te brengen: leerkrachten, ouders en kinderen. 
Ik hoop u allen volgend schooljaar weer regelmatig in school te mogen ontmoeten, want wij hebben u 
gemist dit schooljaar!  
 
Dan rest mij u nog een hele mooie en zonnige zomervakantie toe te wensen. 
 
 

 
 

 

 

Prikbord 
 

Op het prikbord vindt u informatie over: 
 

• De gratis online bibliotheek-app 

• De Zomerchallenge Drenthe 

• Bingo speeltuin Maalacker 
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obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld 


	Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Het was een raar jaar met veel onverwachte wendingen. Toch ben ik van mening dat we er met elkaar iets moois van gemaakt hebben. We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben kan...

