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Start kinderboekenweek
Schoolkorfbal groep 4 t/m 8
Op pad naar prentenboekenland gr 0/1/2
Bezoek Miramar Zeemuseum gr 0/1/2 11.00 tot 12.30 uur
Op pad naar prentenboekenland gr 3
Boekenmarkt 11.30 – 12:15 uur
Start herfstvakantie (t/m 24 oktober)
Bezoek Miramar ‘Plasticsoep’ gr 4/6 9.00 – 10.30 uur
Bezoek Miramar ‘Plasticsoep’ gr 5/7 11.30 – 13.00 uur
Voorstelling ‘De wraak van de klimaatpiraat’ gr 7/8
Studiemiddag Alle kinderen zijn ’s middags vanaf 12.00 uur vrij!
Ouderavond Kanjertraining

Zonnetje van de maand
Nu de maatregelen rondom Covid-19 wat versoepeld zijn, mogen we ouderhulp
weer inzetten in school. De mensen die daar inmiddels alweer volop inhoud
aangeven zijn onze biebouders. Elke week begeleiden zij de leerlingen bij het
uitzoeken van een geschikt boek, administreren zij elk uitgeleend boek en
dragen zij zorg voor een nette en geordende schoolbibliotheek. De schoolbieb is
één van de activiteiten die bijdraagt aan het creëren van een goed en uitdagen
leesklimaat. Leesbevordering is dan ook één van de speerpunten onze school. De
zonnestralen laten we dan ook met plezier vallen op onze biebmedewerkers.
Naast de ervaren krachten Irene Kraaijenbrink, Gwenda Aarts en Jolanda Maas
hebben we ook maar liefst 5 nieuwe biebouders kunnen werven via onze oproep in Parr, te weten;
Renate Jonker, Alies Vos, Inge van Dongen, Immy Postma en Melany Lof. Super bedankt dat jullie ons
en de kinderen hierbij ondersteunen.

start Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober is de opening van de Kinderboekenweek met als thema: "Worden wat je wil". Op
De Hoekstee willen we graag het lezen stimuleren en de kinderen motiveren tot lezen. Daarom
besteden wij tijdens de
Kinderboekenweek graag nog
eens extra aandacht aan het
leesplezier en de leesbeleving.
De kinderen mogen deze dag
verkleed komen als het beroep
dat ze later graag zouden willen
uitoefenen.
We zijn benieuwd hoe iedereen
eruitziet.

Boekenmarkt
Op woensdag 13 oktober organiseren we weer een gezellige boekenmarkt. We gaan om 11.00 uur van
start. Bij mooi weer houden we de boekenmarkt buiten op het plein.
De kinderen kunnen hun oude boeken voor een klein prijsje verkopen of zelf allemaal leuke boeken
kopen.
De kinderen die boeken willen gaan verkopen, kunnen zich via onderstaand strookje opgeven of mailen
naar: m.frijhoff@talentwesterveld.nl . Bedenk van te voren de prijzen voor je boeken. Om 11.15 uur
mag je jouw boeken gaan uitstallen op een kleedje. De kinderen van groep 1 t/m 4 doen dit onder
begeleiding van een volwassene.
We starten de verkoop voor groep 1 t/m 4 om 11.30 uur. Ouders zijn dan ook van harte welkom om
hun kind te begeleiden. Natuurlijk kunnen kinderen ook samen met de leerkrachten boeken uitzoeken.
Rond 11.45 uur kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 aansluiten, onder leiding van de leerkrachten.
Uit ervaring blijkt dat kinderen vaak vergeten geld mee te nemen om boeken te kunnen kopen.
Daarom kunnen de kinderen van groep 1 t/m 4 vanaf maandag al een portemonnee of enveloppe met
geld en naam erop meenemen en aan juf/meester geven.
We hopen weer op een goede verkoop en veel leesplezier de komende tijd.
En…vergeet dus niet je geld mee te nemen!
…………………………………………………………………………………………………………………
Ik geef me op voor de kleedjesverkoop op 13 oktober.
Naam:
Groep:

Studiemiddag visie
Dinsdagmiddag 28 september waren de kinderen vrij i.v.m. een studiemiddag van de leerkrachten. Op
deze studiemiddag hebben de leerkrachten zich gebogen over de visie van de school. Nu hoor ik u
bijna zeggen: “Maar de school heeft toch een visie?”. Dat klopt; deze visie staat op onze website en in
de schoolgids, maar van tijd tot tijd is het goed stil te staan en je af te vragen of deze visie nog steeds
up-to-date is. Immers, het team vernieuwt zich met regelmaat en ook de maatschappij verandert.
Een visie van school moet geen papieren visie zijn, maar daadwerkelijk in de praktijk zichtbaar zijn in
school. Dat lukt alleen als er sprake is van een gedragen visie, dat wil zeggen een visie waarin
leerkrachten hun persoonlijke kijk op onderwijs in terug kunnen. Daarom zijn we op de studiemiddag
gestart met het uitwisselen van persoonlijke onderwijsvisies en zijn collega’s met elkaar in gesprek
gegaan om elkaars uitgangspunten nóg beter te leren kennen en hier de overeenkomsten in te zoeken.
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Aan het eind van de middag was er een flinke opbrengst aan kernwaarden, wensen en verwachtingen
die we in een “nieuwe” visie willen terugzien. Deze opbrengsten maken een mooie start mogelijk voor
de tweede bijeenkomst op donderdag 4 november. Ook dan zijn de kinderen weer vanaf 12 uur vrij.

Schoolkorfbaltoernooi
Aanstaande woensdagmiddag 6 oktober vindt het jaarlijks terugkerend schoolkorfbaltoernooi weer
plaats op het korfbalveld in Uffelte. Anders dan de naam doet vermoeden wordt dit toernooi
georganiseerd door de gezamenlijke korfbalverenigingen in de gemeente Westerveld: KORU uit Uffelte
en Moedig Voorwaarts uit Wapserveen.
De verenigingen vinden het belangrijk dat kinderen blijven bewegen en dat de basisschoolkinderen
door dit toernooi de mogelijkheid hebben om kennis te maken met de korfbalsport. Plezier maken staat
hierbij voorop!
Het aanmelden voor dit toernooi verloopt via de scholen,
omdat de doelgroep zo het makkelijkst bereikt kan
worden. Naast het inventariseren van de aanmeldingen,
hebben de basisscholen niets met de organisatie van de
schooltoernooien te maken. Taken als scheidsrechter of
coach kunnen dan ook niet bij de leerkrachten worden
neergelegd. We begrijpen dat de kinderen het natuurlijk
wel heel leuk vinden als hun juf of meester tijd vrij kan
maken om even te komen kijken.

Ouderavond Kanjertraining
Wij willen u graag uitnodigen voor de ouderavond ‘Kanjertraining’ op dinsdagavond 9 november.
Wilt u deze avond alvast vrijhouden in uw agenda?
Nienke Okkema, trainer van Stichting Kanjertraining, zal tijdens deze avond de basisthema’s van de
Kanjertraining aan u uitgeleggen.
Op onze school vinden wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen even belangrijk als de cognitieve ontwikkeling (het leren). Als
een kind zich niet prettig voelt, zal het niet tot leren komen. Kinderen
verlangen een schoolomgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en kunnen
leren, zonder gepest of uitgelachen te worden. Alle leerkrachten,
ouders/verzorgers en mensen die bij de school betrokken zijn, willen
bijdragen aan een positief klimaat. Zij houden toezicht, praten met
kinderen over hun gedrag en spreken hen erop aan. Een van de dingen
die ook gedaan wordt is het promoten van goed gedrag en bewustmaken
van soms onbedoeld verkeerd gedrag. We doen dit met behulp van de
‘Kanjertraining’. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een
kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Hierdoor heeft het
kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect
merkbaar.
In het kort gaat het bij de Kanjertraining om:
• Het bieden van eenvoudige, heldere regels, die kinderen helpen en houvast bieden.
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•
•
•

Het geven van handvatten in sociale omgangssituaties.
Kanjerlessen geven die uitgaan van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en
oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten en ouders.
Leerlingen leren positief over zichzelf en de ander te denken.
Het zou toch mooi zijn dat elk kind zich een Kanjer voelt!
Wij willen de kinderen hier graag bij helpen, maar daarbij hebben we ook uw hulp nodig. We
hopen dan ook dat u er op 9 november bij kunt zijn!

Prikbord
Op het prikbord vindt u deze maand:
•
•

Techniek Tastbaar-dag van RSG Tromp Meesters Vakcollege
Kinderactiviteiten Museum van Valse Kunst
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Prikbord
Wij gaan niet met school naar, maar wij willen wel graag de leerlingen individueel
in de gelegenheid stellen om deze dag te bezoeken. Mocht u ,samen met uw kind ,
de Techniek Tastbaar-dag tijdens schooltijd willen bijwonen dan kunt u dit
aangeven bij de leerkracht van uw kind(eren).
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obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld
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