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Belangrijke Data
08 september
09 september
10 september
14 september
13-15 september
16 september
21 september
22 september
28 september
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Herdenking bij Monument Doldersum
Voorstelling "Guppie" (groep 1/2/3)
Haags Buitencentrum in Wilhelminaoord (groep 6 en 5/7)
Juf Anna vervangt in groep 7/8
Startgesprekken
Voorstelling "Kanoet" (4 t/m 7)
Juf Anna vervangt in groep 1/2
Sportdag
Studiemiddag (alle kinderen ’s middags vrij)

Zonnetje van de maand
De stralen van het zonnetje van deze maand laten we deze keer op
Rowan Boek schijnen. Rowan heeft in zijn vrije tijd naambordjes voor
alle leerkrachten en alle lokalen gemaakt, waardoor voor alle
bezoekers snel duidelijk is welke groep in welk lokaal zit en welke
leerkracht voor die groep staat. Rowan had dit aan het eind van het
schooljaar als bedankje voor meester
Youri gemaakt. Het team was erg enthousiast hierover en
dus werd Rowan gevraagd voor iedereen zo’n bordje te
maken. Er zijn een paar uurtjes in gaan zitten voor Rowan,
maar hij deed dat met veel plezier. Bedankt, Rowan. De
bordjes krijgen een mooi plekje.

De Gouden Weken
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van
het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal
opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Daarom is dit een
belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar heb je de rest
van het jaar plezier van. De eerste weken van het schooljaar waarin groepsvorming centraal
staat noemen wij ‘De Gouden Weken’. Wij gebruiken deze eerste weken om een goede basis
voor een fijne sfeer te leggen.

Parro-app voor communicatie met ouders

Al eerder bent u geïnformeerd over het feit dat we voor de communicatie
met ouders overstappen van Klasbord naar Parro. Inmiddels is Parro door
ons aangeschaft en wordt u de komende week geïnformeerd over de stappen
die ouders moeten zetten. Wat u alvast kunt doen is de app downloaden via
Play Store (android-toestellen) of in de App Store (Apple-toestellen).
Naast de telefoonapps kan er ook met Parro gewerkt worden via computers en laptops door
naar www.talk.parro.com te gaan en in te loggen. De inloggegevens zijn hetzelfde als de
inloggegevens voor het ouderportaal van Parnassys.

Buitencentrum Wilhelminaoord
School in Bos is het buitencentrum van Gemeente
Den Haag in Wilhelminaoord. Het is een stukje
Den Haag in Drenthe. Ieder jaar komen Haagse
basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 naar
Wilhelminaoord om les te krijgen over natuur en
milieu. In september verblijven de tweedejaars
studenten van de Haagse PABO in het buitencentrum.
Zij verzorgen op vrijdag 10 september een
veldwerkochtend voor onze leerlingen van groep 5/7
en van groep 6. We nemen de kinderen een ochtend
mee terug naar de prehistorie; manden vlechten, zelf vuur maken en op ontdekkingstocht in
het mammoethuis. Het belooft een leerzame en actieve ochtend te worden.
We vertrekken vrijdagochtend op de fiets naar Wilhelminaoord. Wilt u ervoor zorgen dat uw
kind een goede fiets meeneemt en kleding en schoeisel draagt die tegen een stootje kunnen.
De kinderen kunnen hun drinken en pauzehap (graag een keer geen fruit) meenemen in een
rugzakje. We zijn voor de lunch weer op school terug.
Groep 4 blijft deze ochtend op school. Groep 7 van 7/8 helpt mee met het bloemenprikken
voor het Corso.

De biebouder zet kinderen op het spoor van lezen!!!! Iets voor U ???
Lezen is belangrijk! Bij ons op school hebben we daarom een Bibliotheek
op school (BOS). De bibliotheek verzorgt een goede gevarieerde collectie
op school, die ook regelmatig de titels wisselt. Zo kunnen de kinderen in
aanraking komen met leesboeken, prentenboeken, informatieve boeken
enzovoort.
De uitleen van de BOS wordt verzorgd door een groepje enthousiaste ouders die de kinderen
één keer per week helpen met boeken uitzoeken en uitlenen. Op De Hoekstee is de uitleen op
vrijdagochtend. We zijn op zoek naar versterking!
Vindt u lezen ook belangrijk én heeft u ook zin en tijd om te helpen dan kunt u zich
aanmelden bij m.frijhoff@talentwesterveld.nl U hoeft niet elke week te helpen, er is een
schema dat in overleg gemaakt wordt. Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook contact
opnemen met school of een keertje meedraaien. Geeft u zich op?

Kosteloos materiaal
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Met regelmaat ontvangen wij van ouders zakken vol met rolletjes en doosjes voor de
handvaardigheidslessen. Hoewel we dit zeer waarderen, leidt het ook tot problemen met de
opslag en netheid in de magazijnen. Op dit moment is er meer dan genoeg kosteloos
materiaal aanwezig. Wanneer leerkrachten weer nieuw materiaal nodig hebben, wordt er een
oproep in de nieuwsbrief of in de ouderapp geplaatst.

Startgesprekken
In de week van 13 september zullen weer de jaarlijkse ‘Startgesprekken’ plaatsvinden.
Startgesprekken zijn gesprekken tussen ouder(s)/verzorger(s) en de leerkrachten. Deze
gesprekken zijn, naast het kennismaken met elkaar, bedoeld om met elkaar over de
wederzijdse verwachtingen te praten. Wij hopen dat er op deze manier een goede
samenwerking tot stand komt. Inschrijven gaat weer via een online-intekenlijst. U krijgt
informatie van de leerkracht hierover. Deze week ontvangt u een formulier met een aantal
vragen over uw kind(eren). Wij willen u vragen dit formulier in te vullen en mee te nemen
naar het gesprek.

Even voorstellen: juf Anita
Mijn naam is Anita Koeling. Ik ben 58 jaar en woon samen met mijn man Wim en zoon Rens
in Westerbork. De kinderen hebben mij het afgelopen jaar al leren kennen en veel ouders
hebben mij vast ook al gezien.
Op De Hoekstee mag ik op dinsdag- en donderdagmiddag kinderen uit groep 1 en 2 verder
helpen in hun taalontwikkeling en dat vind ik een prachtige uitdaging. Ieder van ons is uniek
in zijn/ haar talenten. Ook al zijn deze niet altijd direct zichtbaar, vind ik het een uitdaging
om deze te ontdekken en deze talenten in te zetten waardoor ieder kind optimaal kan groeien
en zich fijn voelt in de klas en op school. Iedere leeftijd heeft zijn charmes en dat maakt het
onderwijs leuk en afwisselend.
Mijn ervaringen liggen op het gebied van werken met kinderen die
een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, waaronder speciaal
onderwijs en ambulante begeleiding.
Op de dagen dat ik niet aan het werk ben, geniet ik van iets
gezelligs doen met mijn gezin, familie of vrienden, wandelen met
onze hond, creatief bezig zijn, lezen, naar het theater gaan, de
natuur en geniet ik van heel veel kleine dingen in het leven.
Mocht u vragen hebben, u bent van harte welkom!

Start project
Vandaag (maandag 6 september) starten we met het eerste project van dit schooljaar. In het
eerste project staan Amerika, Oceanië (Oceanië is de collectieve naam voor een groot aantal
eilanden in de Grote of Stille Oceaan. In een ruimer perspectief worden hier ook Nieuw-Zeeland,
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Papoea-Nieuw-Guinea en Australië bij gerekend.. Bron: Wikipedia) , Australië en Antarctica (de

Zuidpool) centraal. Inmiddels heeft de decorgroep al mooi voorbereidend werk gedaan in de
hallen van de school.
Elk project start met verzamelen van materialen. Heeft u thuis dus spullen of foto’s die in
relatie staan met bovengenoemde gebieden,
dan zou het fijn zijn als die gedurende het
project in de klas van uw kind mogen staan.
Daarnaast zijn er misschien ook ouders in
die landen zijn geweest en die het leuk zouden vinden om in één of meerdere groepen iets te
willen over de ervaringen in dat land. Kinderen vinden het vaak heel leuk om dergelijke
verhalen van ouders te horen. Graag dan even overleggen met de leerkracht van die groep.

Bloemencorso
Het bloemencorso zoals dat oorspronkelijk bedoeld is, kan ook dit jaar om bekende redenen
geen doorgang vinden. De organisatie zet echter wel weer een fietsroute uit, waarlangs
bloemenmozaïeken geplaatst zijn. Kinderen van groep 7 en 8 zijn ook dit jaar weer benaderd
om enkele borden te prikken. Dit zal deze week gebeuren. De borden van De Hoekstee
sluiten aan bij ons thema van Alles-in-1.

Herdenking Monument Doldersum
Woensdag is het 8 september. Een trieste memorabele dag in de geschiedenis van Vledder.
In de nacht van 7 op 8 september 1944 ontsnapten 21 jonge mannen uit het kamp van De
Nederlandse Arbeidsdienst in Vledder. Dit was een instelling van het Duitse bestuur, en had
als doel om jongens vanaf hun achttiende te laten werken op het land of in de bossen. De
dienstneming was verplicht. Door het verzet werden de 21 jongens ondergebracht in 4
ondergrondse schuilplaatsen in de buurt van Doldersum. Eén van die schuilplaatsen werd op
8 september door de Duitsers ontdekt. Er zaten negen jongens in verborgen. Twee werden in
leven gehouden om mee te zoeken naar de andere holen. De
andere zeven werden ter plekke doodgeschoten. Eén van de 7
overleefde, maar bleef de rest van zijn verdere leven
gehandicapt.
Op de plaats van het gevonden hol, staat nu het monument.
Stichting “Monument Doldersum”, wil deze gebeurtenis levend
houden, en organiseert daarom iedere vierde mei een
herdenking voor nabestaanden en belangstellenden. Op 8
september is er een informele herdenking samen met groep 7 en 8 van basisschool De
Hoekstee uit Vledder. De stichting verzorgt ook het onderhoud van het monument. (Bron:
www.monumentdoldersum.nl )

Wij willen kinderen bewust maken van deze geschiedenis en daarom trekken we samen met
de Stichting Monument Doldersum op bij de herdenking. De ouders van de leerlingen uit
groep 7 en 8 worden door de leerkracht geïnformeerd m.b.t. de organisatie van deze
activiteit.
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Studiemiddag Visie
28 september zijn de kinderen ’s middags vrij. De leerkrachten hebben dan een
studiemiddag. Op deze middag maken we een start met het herijken van onze visie op
onderwijs. Goed onderwijs komt niet toevallig tot stand. Er ligt een visie of onderwijsconcept
aan ten grondslag dat bestaat uit onderwijsidealen. Dat geeft richting om het onderwijs
concreet vorm te geven en keuzes te maken. De ervaring leert dat een duidelijk
onderwijsconcept de gesprekken tussen leerkrachten over onderwijs effectiever maakt. Door
van elkaar te weten wat de bedoeling is, ontwikkel je samen sneller.

leerkracht gymnastiek
Tot de kerstvakantie zullen de gymlessen op de woensdag verzorgd worden door juf Sarah
Kuper. Zij zal voornamelijk de toestellessen verzorgen. Op de vrijdag worden de gymlessen
van groep 4/6 en 5/7 verzorgd door juf Valerianne. Juf Susan geeft de gymles aan haar eigen
groep. De gymlessen op de vrijdagen zullen voornamelijk spellessen zijn.
Wilt u, als uw kind niet mee mag gymmen, een door u geschreven briefje aan uw kind
meegeven waarop vermeld staat waarom uw kind niet kan meedoen?

Sportdag
Omdat de sportdag in het voorjaar al 2 keer niet door kon gaan,
organiseren we nu op 22 september de sportdag. Over hoe we dit
gaan organiseren zijn we nog druk in overleg. Deze sportdag zal in
ieder geval in het teken staan van atletiek. Gedacht moet worden
aan onderdelen als (korte) afstandloop, verspringen, hoogspringen
en balgooien. Ongetwijfeld hebben we weer vrijwilligers nodig en zal
er een beroep op ouders gedaan worden. Via de mail (en misschien
daarnaast ook via Parro als test) wordt daarvoor een oproep gedaan
en kunt u zich aanmelden.
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Prikbord
Westerveld toppers
Voor alle kinderen van zes tot en met twaalf jaar die aansluiting
missen bij een sportvereniging, maar wel graag willen sporten.
We starten donderdag 2 september met wekelijkse sportlessen van
16.00-17.00 uur in de sporthal van Sportcomplex de Hulsebosch te
Dwingeloo. Onder deskundige begeleiding van trainers, beweegcoaches van de gemeente
Westerveld en kinderfysiotherapeut Monique Uneken staat er iedere maand een andere sport
centraal. Lidmaatschapskosten €10,- per maand voor het schooljaar 2021-2022

MAAND

SPORT

september
Atletiek
oktober
Breakdance
november
Volleybal
december
Verrassingsmaand
Het programma vanaf januari 2022 volgt eind 2021
Aanmelden
Meer informatie of aanmelden voor de Westerveld Toppers?
Stuur een e-mail naar beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
Of telefonisch via 14 0521
Schoolkorfbaltoernooi 2021
Op woensdag 6 oktober organiseren korfbalverenigingen
KORU (Uffelte) en Moedig Voorwaarts (Wapserveen) weer
het Univé Schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi zal vanaf
14.30 uur plaatsvinden op het sportveld in Uffelte. Alle
basisscholen in de gemeente Westerveld zijn welkom om
mee te doen aan dit toernooi. Tot en met vrijdag 17
september kunnen de kinderen van groep 4 t/m 8 zich
hiervoor opgeven bij hun juf of meester. We hopen
natuurlijk dat ook dit jaar weer zoveel mogelijk kinderen meedoen!

Scala Ontdekdagen
Deze week organiseren we de Scala Ontdekdagen in Diever en Steenwijk. Kinderen en jongeren kunnen meedoen
aan workshops, allerlei muziekinstrumenten uitproberen en we geven informatie over alle lessen en cursussen die
Scala verzorgt. Entree en alle activiteiten zijn gratis. Misschien heeft u gelegenheid om ouders/verzorgers/leerlingen
hierover te informeren.

Van harte welkom op Scala’s Ontdekdagen in Diever en Steenwijk. Entree en alle activiteiten
gratis.
Scala Ontdekdag Diever: vrijdag 10 september van 16.00 tot 18.00 uur in OBS De Singelier.
Programma: workshops djembé, beeldende kunst en singer-songwriting + muziekinstrumenten
uitproberen en informatie over alle lessen en cursussen die Scala verzorgt.
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Scala Ontdekdag Steenwijk: zaterdag 11 september van 10.00 tot 14.00 uur in De Meenthe in
Steenwijk. Programma: workshops toneel, djembé, beeldende kunst, meedoelessen dans
+ muziekinstrumenten uitproberen en we geven informatie over alle lessen en cursussen die Scala
verzorgt.

obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld
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