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Belangrijke Data 
 

 

02 november : MR-vergadering 19:30 uur op De Hoekstee 

04 november :  Studiemiddag ‘Visie’: Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij! 

09 november :  Ouderavond Kanjertraining  

18 november :   Expositie ‘Plasticsoep’ Miramar voor gr 7/8 9.00 – 10.30 uur 

22 november : Lessen brandveiligheid ‘Smokey’ in alle groepen 
 
 

Zonnetjes van de maand 
 

Vanaf volgende week dinsdag komen de techniekopa’s weer in school. Zij leren de kinderen van groep 

7 en 8 de beginselen van solderen. Door Corona is het ruim anderhalf jaar geleden dat de opa’s in 

school zijn geweest. We heten Hendrik Doorn, Klaas Duiven en Henk van Nieuwenhoven dan ook van 

harte welkom.  

 

Bericht vanuit de OR (1) 
 
Schoolschoonmaak 

De schoolschoonmaak stond voor deze maand gepland. Het leek ons echter niet handig om dit vlak 

voor Sinterklaas te doen. In overleg met het team hebben wij besloten dat de volgende 

schoolschoonmaak op 17 januari plaatsvindt. Noteer de datum vast in jullie agenda, want vele handen 

maken licht werk en lekker frisse lokalen. Verdere informatie volgt te zijner tijd. Wij rekenen weer op 

jullie hulp, alvast bedankt! 

 

Ouderbijdrage 

Zoals jullie weten is de ouderbijdrage vorig schooljaar verhoogd. Dit was nodig, omdat wij een tijd lang 

hebben moeten betalen voor de afvoer van het oud papier. Gelukkig hebben we het oud papier 

ophalen kunnen behouden, want de prijs is inmiddels bijna weer op het oude niveau. Alle ouders die 

meehelpen, halen er jaarlijks zo'n €8000,- mee op, waarvan wij allerlei activiteiten voor de kinderen 

kunnen organiseren. Wij, het team en de kinderen zijn jullie daar heel erg dankbaar voor! 

 

Doordat de prijs voor het oud papier weer goed op niveau is, hoeven wij de ouderbijdrage dit jaar niet 

opnieuw te verhogen. Deze blijft hetzelfde als vorig jaar. Door de verhoging van vorig schooljaar zitten 

we op de Hoekstee ongeveer even hoog als de omliggende scholen in de andere dorpen.    

 

Kinderen ook welkom in de Borgstee met Sint Maarten 

In alle klassen worden dit jaar weer lampionnen gemaakt voor Sint Maarten en ongetwijfeld wordt er 

weer snoepgoed en ander lekkers opgehaald in het dorp. De medewerkers van de Borgstee laten 

weten dat de bewoners van dit nieuwe complex voor ouderen in Vledder het erg zouden kunnen 

waarderen wanneer De Borgstee ook verblijd wordt met zingende kinderen op 11 november. Dus, 

jongelui, jullie zijn welkom. 
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Bericht van de OR (2): intekenen oudpapier 2022 
         

 
Beste ouders,  

 

Door ouders van leerlingen van onze school wordt maandelijks oud papier ingezameld. Het bedrag wat 

hiermee jaarlijks wordt opgehaald is een grote bijdrage aan de inkomsten van de ouderraad. Afgelopen 

jaar is er maar liefst 8000 euro opgehaald. Deze bijdrage maakt, samen met de ouderbijdrage, dat we 

als ouderraad de verschillende activiteiten, zoals schoolreisjes, sportdagen, en Sinterklaas viering, 

kunnen organiseren. We hopen dan ook dat we dit nog lang mogen blijven doen.  Voor het ophalen 

van het oud papier hebben wij elkaar hard nodig.  

Iedere maand zijn het de ouders van schoolkinderen die er op deze manier voor zorgen dat we net dat 

beetje extra voor hen op school kunnen doen. 

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst met een digitale inschrijflijst gewerkt. We hebben iedereen 

gevraagd om zich 1x in te schrijven en 1x op de reservelijst te zetten. Helaas komen we hier niet 

helemaal mee rond. Gelukkig lukte het altijd met de reserves om alle drie vrachtwagens bemand te 

krijgen. Alleen december lukte niet. Deze staat nog steeds niet vol. Onze vraag aan jullie om te kijken 

of je 6 december kunt helpen. Je kan de inschrijflijst via deze link: 

intekenrooster oudapieracties 2021 de Hoekstee - Google Spreadsheets 

 
Voor komend jaar vragen we jullie ook weer om te helpen met het oud papier. 

We gaan wederom maandelijks op de maandagen ophalen. Na de zomervakantie wordt altijd extra veel 

opgehaald. Komend jaar gaan we daarom in september met een vrachtwagen extra rijden. 

De nieuwe spreadsheet staat klaar om weer ingevuld te worden. We willen jullie dit keer vragen om je 

op 2 datums in te schrijven als ophaler en om 1 x op de reservelijst te staan. 

 

Intekenen voor 2022 kan via de volgende link: 

Intekenrooster oudpapieracties 2022 - Google Spreadsheets 

 

Alvast bedankt. 

 

Met vriendelijke groeten, 

de Ouderraad van obs de Hoekstee 

 

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact opnemen met:  

Harmen Woudenberg en/of Renate Vos, mail: oudpapier@talentwesterveld.nl 
 

Omgaan met verzuim 

 

Dagelijks houden de leerkrachten bij welke kinderen wel en welke niet op school zijn en registreren zij 

dit in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Verzuim kan geoorloofd of niet geoorloofd zijn. Onder 

geoorloofd verlof vallen bijvoorbeeld ziekteverzuim of verlof voor bijzondere aangelegenheden. Onder 

ongeoorloofd verlof vallen bijvoorbeeld te laat komen (wordt als een uur verzuim geregistreerd) of 

zonder toestemming buiten de schoolvakanties op vakanties. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q8LfXwEKTeHlaQoVgXKvD1sVFqY_llOVP0KEqUZkmIM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13NgokshDbk1gKGJggE6Ui4jPRGJCEn5AudF-gDEHWaM/edit#gid=0
mailto:oudpapier@talentwesterveld.nl
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Scholen worden geacht streng op verzuim toe te zien en hier volgens de wet- en regelgeving naar te 

handelen. Omdat deze regelgeving best uitgebreid is, zal er in de komende nieuwsbrieven telkens aan 

bepaald aspect van verzuim aandacht worden besteed. 

 

Hieronder staat wat er van school verwacht wordt bij (te vaak) ziekmelden of te laatkomen.  

• Binnen 3 dagen na ziekmelding legt school (leerkracht) contact met zieke leerling/ouders  

• School houdt een verzuimgesprek vanaf 5 schooldagen of voor de 2e keer ziek in 3 maanden  

• School meldt leerling aan bij de jeugdarts vanaf 10 schooldagen en bij de 3e keer in 3 maanden  

• Melden bij leerplicht vanaf 16 uur in 4 weken vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim 

Het in gesprek gaan met ouders heeft als doel om samen in overleg te treden en af te stemmen hoe te 

veel verzuim kan worden voorkomen. Onderzoeken wijzen uit dat kinderen die op de basisschool al 

veel verzuimd hebben een groter risico lopen om in hun latere schoolcarrière tot de drop-outs gaan 

behoren (kinderen die vroegtijdig stoppen met de studie of thuis komen te zitten) 

 

Brandveiligheidslessen Smokey 

 

Op maandag 22 november worden in alle groepen brandveiligheidslessen 

aangeboden. Deze lessen worden gegeven door Veiligheidsregio Drenthe in 

samenwerking met brandweer Vledder. De belangrijkste boodschap is dat de 

kinderen bekend worden met brandveiligheid. De rode draad voor alle groepen is dat 

de kinderen weten hoe brand voorkomen kan worden, hoe brand ontdekt kan 

worden en wat te doen tijdens brand. Ook het maken van een vluchtplan is hierbij 

belangrijk. Smokey de Rookmelder zal bij de lessen aanwezig zijn. Smokey de 

Rookmelder is in Drenthe het beeldmerk voor brandveilig leven. 
 

Ouderavond ‘Kanjertraining” 
 

Op dinsdagavond 9 november nodigen wij alle ouders en verzorgers uit voor een ouderavond over 

de Kanjertraining. Obs De Hoekstee is al sinds enige jaren een ‘Kanjerschool’. Een aantal jaren geleden 

hebben we een ouderavond met de Kanjertraining als thema georganiseerd. Deze avond is destijds 

met veel enthousiasme ontvangen bij de ouders. Omdat we ondertussen weer veel nieuwe ouders 

hebben en de informatie bij de overige ouders misschien wat is weggezakt, willen we opnieuw 

aandacht besteden aan de Kanjertraining door middel van een ouderavond.  

Tijdens deze avond zal trainster Nienke Okkema op een interactieve manier uitgeleggen hoe de 

Kanjertraining is opgebouwd en wordt ingezet in onze school. 

Tijdens de ouderavond nemen we u mee in de wereld van de Kanjertraining, die ook voor thuis mooie 

handvatten geeft om met uw kind in gesprek te gaan, samen conflicten op te lossen en de 

weerbaarheid van uw kind te vergroten.   

In het kort is de Kanjertraining erop gericht om kinderen bewust te laten worden van hun gedrag met 

hun sterke en minder sterke eigenschappen. Kinderen leren zich op een positieve manier te handhaven 

in sociaal stressvolle omstandigheden. De Kanjertraining gaat uit van de vijf Kanjerafspraken: 

 

1. We vertrouwen elkaar 
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2. We helpen elkaar 

3. Niemand speelt de baas 

4. Niemand lacht uit 

5. Niemand doet zielig 

 

In elke groep In elke groep op onze school hangen kanjerpetten 

en posters met daarop de kanjerregels. Dit zorgt voor een 

doorgaande lijn in onze school.  

 

Binnen de Kanjertraining leren kinderen te kijken naar de 

gevolgen van hun gedrag. Dit met hulp van hun klasgenoten en 

van de leerkrachten.  

 

Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust 

worden van vier manieren van reageren. Hierbij wordt steeds 

verwezen naar de vier typetjes. Deze staan in elk leerjaar 

centraal.  

 

Tijdens deze Ouderavond maken we ook graag de brug naar de 

thuissituatie, want samen zijn we verantwoordelijk voor de 

toekomst en het geluk van onze kinderen. Een goede motivatie 

om deze avond niet te missen! 

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. 

Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar. 

 

We hopen dat u er allemaal bij bent!  

 

EU-Schoolfruit- en-groenteprogramma 

 
Goed nieuws: Onze school mag weer meedoen aan 

het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2021-

2022! Van 17 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen 

uw kinderen op school gratis drie porties groente en fruit per week. 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 

verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is 

niet alleen gezond, maar ook leuk! Ook zijn er lessen 

over fruit, groente en gezonde voeding.  

 

De drie vaste groente- en fruitdagen op De Hoekstee 

worden de woensdag, donderdag en vrijdag. 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw 

kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 

Nieuwsbrief voor Ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  

 

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de 

aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te 

halen.  

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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Rookvrije school 
 
Misschien heeft u de nieuwe borden op de schoolhekken al opgemerkt: Op 

ons schoolterrein geldt een rookverbod.  

Het rookverbod op schoolterreinen is één van de belangrijke maatregelen 

op weg naar een rookvrije generatie.  Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft 

stichting Talent Westerveld vanaf dit schooljaar rookvrije schoolterreinen. Er mag dan nergens meer op 

het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, 

ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. 

 

Waarom een rookvrij schoolterrein? 

 
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil 

leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet 

roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun 

omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt 

ongewenst meeroken.  

 

Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor 

onze kinderen. 

 

Groepen  7 en 8 werken mee aan Dorpsvisie Vledder 2021 – 2026 

Op dit moment werkt Dorpsbelang Vledder aan het vernieuwen van de Dorpsvisie. Een Dorpsvisie is de 

stip aan de horizon, waar willen we over 5 jaar staan met ons dorp, welke onderwerpen vinden we als 

bewoners belangrijk etc. Op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Dorpsbelang vertellen we 

over de behaalde resultaten en waar we ons als Dorpsbelang de komende jaren voor gaan inzetten. 

Belangrijk is dat alle inwoners van Vledder, van jong tot oud, hier aan bijdragen! Afgelopen maand zijn 

2 bewoners bijeenkomsten geweest in De Tippe. Ook vertegenwoordigers van de Oliebol waren 

aanwezig. 

Jongeren van groep 7 en 8 willen we ook betrekken bij de nieuwe Dorpsvisie. In samenspraak met 

Albert en betrokken docenten gaan we in december met elkaar brainstormen over onder andere: “wat 

vind jij leuk aan Vledder, wat vind jij belangrijk in Vledder, wat mis je in Vledder”. De uitkomst van 

deze bijeenkomsten worden verwerkt in de dorpsvisie. 

We kijken uit naar de bijeenkomsten met groep 7 en 8! 

Anja Jansen en Eddy Lania 

Dorpsbelang Vledder 
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Politiekids 

 

Onlangs hebben de wijkagent en de beweegcoach van gemeente Westerveld het project   “Politiekids” 

aan de kinderen van groep 7 en 8 gepresenteerd.  Wat dit project inhoudt staat  hieronder duidelijk 

weergegeven. Inmiddels hebben al 8 kinderen zich opgegeven.  Een mooi initiatief, waarmee de 

kinderen enerzijds kennismaken met het politiewerk en anderzijds lekker sportief en uitdagend bezig 

zijn. Veel plezier, Politiekids!! 
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Even voorstellen… 

 

Hallo, mijn naam is Floortje Trompetter. Ik loop de komende periode stage als 

onderwijsassistent in groep 5/7 van obs De Hoekstee. Ik woon in Vledder en ik 

ben 15 jaar oud. Ik volg de opleiding onderwijsassistent niveau 4 op het Deltion 

College. Ik zit in leerjaar 1 en ik heb ontzettend veel zin in deze stage. Ik kom 

tot en met 17 juli 2022 iedere maandag en dinsdag stagelopen. Ook heb ik 

tussendoor nog twee volle stageweken (31 jan – 4 feb en 30 mei – 3 juni). 

Ik vind het heel erg leuk om stage te lopen op obs De Hoekstee, omdat ik zelf 

ook 8 jaar op deze basisschool heb gezeten. Misschien hebben jullie mij al eens 

eerder op school gezien. Ik heb namelijk ook al eens stagegelopen op De 

Hoekstee toen ik in het tweede leerjaar van CSG Eekeringe zat.  

 

Rectificatie Nationaal schoolontbijt 
 

Anders dan vermeld in de jaarkalender doen wij op woensdag 5 november niet mee aan het Nationaal 

Schoolontbijt. Wij proberen de keuze voor de extra activiteiten zoveel mogelijk te laten aansluiten op 

het thema van Alles-in-1. We ronden deze week het thema Amerika, Australië,  Antarctica en Oceanie 

af en starten volgende week met het thema Sport en Kleding. Wij vinden het Nationaal Schoolontbijt 

hier niet goed bij aansluiten. Dit houdt niet in dat wij het belang van (gezond) ontbijten niet 

onderschrijven. In de lessen die horen bij het EU-schoolfruit en -groenteprogramma wordt hier zeker 

aandacht besteed. 

 

Oproep !! 
 

Binnenkort starten we met onze methode Alles-in-1 met een nieuw thema: Kleding en Sport 

In de eerste week staat sport centraal in de overige weken komt de nadruk vooral te liggen op kleding. 

In groep 4 t/m 8  besteden we allereerst aandacht aan welke kleren we dragen. Met kleren kun je 

laten zien wie je bent of wilt zijn of bij welke groep je wilt horen. Daarnaast leren de kinderen waar 

kleding van gemaakt wordt en hoe kleding gemaakt wordt. Ook is er aandacht voor kleding uit andere 

landen en andere tijden. 

 

We zouden het erg leuk vinden om de kinderen kennis te laten maken met verschillende textiele 

werkvormen. We denken hierbij aan bijvoorbeeld breien, haken, punniken, wol vilten, borduren, 

weven, armbandjes knopen en tie dye. Wij kunnen hiervoor uw hulp goed gebruiken!  

 

Allereerst willen we inventariseren of we voldoende hulp hebben om deze creatieve activiteit te kunnen 

organiseren. Lijkt het u het leuk om een groepje kinderen te begeleiden, geeft u dan op bij de 

leerkracht van uw kind. Natuurlijk zijn ook opa’s, oma’s, tantes en andere kennissen van harte welkom 

om een groepje te begeleiden! 

De creatieve ochtend voor groep 1,2 en 3 vindt (bij voldoende hulp) plaats op woensdag 24 november 

van 8:30 tot 9:30 uur. 

De creatieve middag voor de groepen 4 t/m 8 vindt plaats op donderdag 25 november van 12:30 tot 

14:00 uur. Ook hier geldt weer dat deze middag alleen door kan gaan als we voldoende hulp hebben.  

 

Mogen we op u rekenen? 
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Prikbord 
 

 

VVN: AAN in het donker  
Als fietser ben je kwetsbaar in het verkeer. Zeker als het donker wordt, dan is het extra belangrijk dat je goed 
zichtbaar bent. Daarom steunt Veilig Verkeer Nederland de overheidscampagne AAN in het donker! Hoe sta jij aan? 
 
1. Zet je fietslicht aan 
Meedoen is makkelijk! Een handige cue is de straatverlichting. Staat deze aan? Dan is het tijd je fietsverlichting aan te 
zetten. Ook bij regen of mist is verlichting verplicht. 
 
2. Check je fiets 
Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Je controleert het gemakkelijk op school met het project Veilig op de 
Fiets of thuis met de online VVN Fietscheck. 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) uit gezinnen met 

weinig geld de mogelijkheid om lid te worden van een 

(sport)vereniging of culturele organisatie/vereniging. Het fonds 

betaalt de contributie/het lesgeld. Daarnaast delen ze in bepaalde 

gevallen waardebonnen uit voor de aanschaf van materialen en/of 

kleding. Voor sport is er een maximaal bedrag van €225,- per kind 

per jaar beschikbaar. Voor cultuur geldt een maximale bijdrage 

van €425,- per kind per jaar.  

 
U kunt bij Beweegcoach Kim ten Klooster-Dijkstra van gemeente Westerveld of zij een 
aanvraag voor u kan doen. Neem contact op via beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 

of via telefoonnummer 14 0521. 

 

obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld 

https://vvn.us14.list-manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=a8847a5e57&e=d7cb78431a
https://vvn.us14.list-manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=a8847a5e57&e=d7cb78431a
https://vvn.us14.list-manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=1f83ae399d&e=d7cb78431a

