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Surprise kijkmiddag
Sinterklaas op school
‘Halt’ groep 7/8
Administratiedag gr 7/8: juf Anna valt in
Administratiedag gr 1/2: juf Anna valt in
MR-vergadering 19:30 uur Kievitshoek
Administratiedag gr 2/3: juf Anna valt in
Alle kinderen 's middags vrij (12:00 uur)
Start kerstvakantie (25 dec t/m 9 jan)

17 januari 2022

:

Studiemiddag: Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij!

Zonnetje van de maand
In deze nieuwsbrief laat ik de zon niet schijnen op een specifiek persoon of een groepje mensen, maar wil ik gebruik
maken van deze ruimte om mijn dank uit te spreken aan alle direct betrokken bij school: kinderen, ouders en
leerkrachten. Met de nieuwe maatregelen is er weer een onzekere periode aangebroken. Moet mijn kind
thuisblijven? Wanneer mag het weer naar school? Wanneer zie ik mijn klasgenoten weer
Wanneer testen? Welke test? Hoeveel kinderen heb ik vandaag in de klas? Hoe geef ik fysiek en online-les? Hoe zorg
ik dat ik iedereen recht doe?
Als school willen en moeten we ons aan de adviezen en regelgeving houden, terwijl we weten dat sommigen
beslissingen dan weer voor een organisatorisch probleem thuis zorgen. En kinderen willen het liefst bij andere
kinderen in de buurt zijn. Kortom; lastige afwegingen in deze decembermaand.
Wat mij bijzonder geraakt heeft in de afgelopen dagen is de wijze waarop veel ouders hun zorgen bij mij uitspraken
en daarbij vooral ook veel respect en begrip toonden voor de beslissingen die school moet nemen. En dat is waar het
in deze situatie om draait: erkennen van elkaars lastige situatie, begrip hebben voor elkaar en met elkaar er het
beste van maken. Voor onze kinderen.

Informatie GGD: wat te doen bij klachten?
Wat kunt u zelf doen?
•

Heeft uw kind klachten? Kijk aan de hand van de beslisbomen van BOINK of uw kind thuis moet
blijven of niet.

•

Laat uw kind bij klachten testen bij de GGD. Voor het testen van kinderen nemen wij rustig de tijd.
Kinderen onder de 12 jaar krijgen de ‘neuspeutertest’, waarbij we (zoals de naam al doet vermoeden)
niet diep in de neus gaan.

•

Is de uitslag van de test positief? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de school.

Heeft u nog vragen?
Wij helpen u graag. U bereikt ons corona callcenter 7 dagen per week tussen 8.00 en 17.00 uur via
coronavragen@ggddrenthe.nl en 0592-709709. Meer informatie over corona (en kinderen) vindt u ook op de
websites van het RIVM en Rijksoverheid.
Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ook u speelt hierin een belangrijke rol.
De website https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ geeft veel antwoorden op vragen die betrekking hebben op
het al dan niet thuis moeten blijven en hoelang.
Met vriendelijke groet,
GGD Drenthe

Sinterklaasviering
Op vrijdag 3 december zullen Sinterklaas en zijn twee Pieten bij ons op school komen. We starten de
ochtend om 8.30 uur in onze eigen klassen. Ook dit jaar moeten we de aankomst van de Sint weer
ingetogen vieren. Wij willen u als ouders dan ook dringend vragen om niet naar school te komen of te
blijven wachten om een glimp van Sinterklaas op te vangen.
*Dit alles onder voorbehoud van de corona situatie binnen school op dat moment.
Op dit moment weten we helaas nog niet hoe de invulling van de sintviering er in de groepen 5/7 en
7/8 uit zal zien. Dit i.v.m. met het aanzienlijke aantal besmettingen in deze groepen. De leerkrachten
van deze groepen blijven hierover in contact met de ouders en kinderen.
Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij! We hopen met z’n allen op een feestelijke ochtend.

Kerstviering
Op donderdagavond 23 december zullen wij met elkaar Kerst vieren. Dit keer vieren we Kerst in
aangepaste vorm en eten we met elkaar in de eigen groep. Verdere informatie volgt, zodat we kunnen
voldoen aan de op dat moment geldende maatregelen.

Open dagen
Bij deze het actuele overzicht van de open dagen in het voortgezet onderwijs. Let op, de datum van het Linde College
is gewijzigd en de datum van Terra Wolvega is toegevoegd.
Datum:
26 januari 2022
27 januari 2022
2 februari 2022
3 februari 2022
4 februari 2022

obs De Hoekstee

School:
RSG Trompmeesters (Steenwijk)
Linde College (Wolvega)
SG Eekeringe (Steenwijk)
AOC Terra (Wolvega)
Stad&Esch (Diever)

De Hoek 26

8381 BL Vledder

Kinderen en ouders van groep 7 en 8 zijn
hier van harte welkom! Het wordt de
kinderen van groep 7 ook aangeraden om
alvast eens te komen kijken.

0521-381320

hoekstee@talentwesterveld.nl

Nieuw gymrooster op woensdag
Op woensdag werden de afgelopen maanden de gymlessen door de vakleerkracht juf Sarah verzorgd. Oorspronkelijk
zou zij dit tot eind december doen, maar omdat zij elders een baan heeft gevonden, stoppen de lessen per eind
november. In de maand december worden de lessen dan door de eigen leerkracht aangeboden.
Vanaf januari, als we hopelijk weer groepsdoorbrekend kunnen werken, willen we volgens onderstaand rooster
gymmen. Door met name de beide groepen 7 samen gym en samen drie kwartier les aan te bieden, zetten we een
eerste stap op weg naar hun laatste jaar op obs De Hoekstee, waarin het de bedoeling is dat zij, na een aantal jaren
gesplitst te zijn geweest, weer als één groep afscheid gaan nemen.
Tijd
8.45 - 9.30

Groep
5/6

Wie geeft gym
Roanne

Wie brengt
Roanne

Wie haalt
Anna

9.30 - 10.15

8

Roanne

Anna

Roanne

10.30 - 11.15

3/4

Henny of
Monique

Henny of
Monique

Henny of
Monique

11.15 – 12.15*

7a/7b

Susan

Susan

Zelf naar huis
(12.15)

overig
Anna heeft 7a
Youri heeft 4
Anna heeft 5
Susan heeft 7a/7b
Alinda/Henny of
Monique hebben 2
Youri heeft 6
Roanne heeft 8

Prikbord

WESTERVELD TOPPERS!
Westerveld Toppers zorgt ervoor dat het voor ieder kind, van zes tot en met twaalf jaar,
mogelijk is om te sporten. Wij richten ons op de kinderen die geen aansluiting kunnen vinden
bij sportverenigingen, omdat zij bijvoorbeeld een fysieke of ontwikkelingsbeperking of
gedragsproblematiek hebben. Onder deskundige begeleiding van trainers, beweegcoaches en
kinderfysiotherapeut Monique Uneken, maken de kinderen iedere maand op een leuke manier
kennis met een andere sport. Elke maand dus een andere sport, voor ieder wat wils en dus
heel variërend, met het oog juist op het individu! Alle sporten zullen op passend niveau
worden aangeboden. Dit is elke donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur in sporthal De
Hulsebosch in Dwingeloo.
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obs De Hoekstee

De Hoek 26

8381 BL Vledder

0521-381320

hoekstee@talentwesterveld.nl

