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Belangrijke Data 
 

25 januari : Juf Roanne jarig 
: Kunstworkshop ‘Onderwaterwereld’ voor de gr 0-1, 2-3 en 4-6 

26 januari : Voorleesontbijt groep 1-2-3 
27 januari : Kunstworkshop ‘Onderwaterwereld’ voor de groepen 5-7 en 7-8  
7 februari : Oud papier wordt opgehaald 

9 februari : Studiedag Analyseren: Alle kinderen vrij!  
14 februari : Start rapportgesprekken  

18 februari :  Rapporten mee! 
20 februari : ‘juf’ Simone jarig 
21 - 25 febr.: Voorjaarsvakantie 
 

Zonnetje (s) van de maand 
 
Het moet velen zijn opgevallen hoe netjes het schoolplein er op dit moment bij ligt. Dit 

gebeurt natuurlijk niet zomaar; op zaterdag 15 januari is de Tuin- en Pleinploeg weer druk in 
de weer geweest met bladblazers, kruiwagens, harken, schoffels en ander tuingereedschap 
om alles weer een ander aanzicht te geven. En dat is gelukt!!  

 
Een andere groep ouders, de deco-groep, zijn inmiddels (in de 

avonduren en op 1, 5 meter afstand) bezig om delen van de school 
een middeleeuws uiterlijk te geven. Dit uiteraard vanwege het 
schoolbrede Project Middeleeuwen dat afgelopen week is gestart. 

 
Geweldig dat ouders, in een tijd waarin het lastig voor ouders en 

school is om elkaar naar behoeven te spreken en te vinden, zich op 
deze manier voor onze school en onze kinderen inzetten. De 

welverdiende zonnestralen vallen dan ook op bovengenoemde 
werkgroepen. 

    

Afscheid Alinda (1) 

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals jullie weten ga ik OBS De Hoekstee verlaten. Dit is met een dubbel gevoel, omdat ik 

hier heel fijne jaren heb gehad. Ik heb erg genoten van het werken met de leerlingen en wil 
mijn collega’s bedanken voor de fijne samenwerking! Vanaf 1 februari ga ik (weer) in de 

ouderenzorg werken.  Tot ziens! Hartelijke groet van Alinda. 

 

 

Afscheid Alinda (2) en welkom Lydia 
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Helaas moeten we binnenkort afscheid gaan nemen van juf 

Alinda. Alinda was de afgelopen paar jaar aan onze school 
verbonden als onderwijsassistent. De laatste twee jaar was 

ze van grote waarde in de groep 2/3. Alinda gaat per 1 
februari werken als leerling verzorgende IG bij ZZWD. We 

nemen afscheid van een lieve juf en een fijne collega. Alinda, 
we wensen je heel veel succes en geluk in je nieuwe baan. 
 

 
 

Per 1 februari 2022 neemt Lydia Klerks het stokje van juf Alinda over. Lydia 
heeft de afgelopen  18 jaar met plezier gewerkt op De Singelier in Diever. Na 
deze jaren wilde Lydia op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ze wil haar functie 

als klassen assistent gaan combineren met een loopbaantraject. Deze 
aanstelling geeft haar hiervoor de ruimte. We willen Lydia van harte welkom 

heten in ons team. We hopen op een fijne samenwerking. 
 

Oudercafé: samen aan de schoolvisie werken  
 

Eén van de speerpunten van dit schooljaar is het herijken van onze visie. Tijdens twee 
studiedagen zijn we daar als team intensief mee aan de slag geweest. In april hopen we dit 
traject definitief te kunnen afronden en onze herijkte visie te kunnen presenteren. In de visie 

is natuurlijk volop aandacht voor de wijze waarop wij ons onderwijs vorm willen geven op een 
wijze die beste bij ons en bij onze kinderen past.  

 
Naast de onderwijskundige aspecten willen we in onze visie ook de rol van en de 
samenwerking met ouders onderstrepen. Het zou bijzonder zijn als we dit zouden beschrijven 

zonder hierover in gesprek te zijn geweest met de ouders. Samen met de 
medezeggenschapsraad (MR) willen we daarom een ouder-“café” organiseren. We gaan dan 

aan de hand van stellingen in gesprek over verschillende thema’s die de ouderbetrokkenheid 
raken. Welke rol en mogelijkheden zien ouders hier voor zichzelf weggelegd? Hoe worden 
ouders betrokken bij het onderwijsproces van hun kind? Kortom interessante thema’s om met 

elkaar van gedachten te wisselen. 
 

Een concrete datum voor het oudercafé kan op dit moment nog niet genoemd worden, omdat 
we eerst even de ontwikkelingen rondom Corona afwachten. Zodra er meer duidelijk is, wordt 

dit met alle ouders gedeeld. 
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Oud Papieropbrengst januari 
 

Voor het ophalen van het oud papier hebben wij elkaar hard 
nodig. Iedere maand zijn het de ouders van de kinderen die 
er voor zorgen dat we net dat beetje extra op school kunnen 

doen. Bedankt dat u zich heeft aangemeld om mee te 
helpen.  

Het bedrag dat jaarlijks wordt opgehaald met het ophalen 
van oud papier, is een grote bijdrage aan de inkomsten van 
de ouderraad. De opbrengst van de inzameling in januari 

bedroeg maar liefst ruim €800,-. Hiermee vormen de opbrengsten van de oudpapieracties 
een prachtige bron van inkomsten, waar alle kinderen hun voordeel mee doen. 

 
De eerstvolgende datum waarop het oud papier wordt ingezameld is maandag 7 februari. 
 

De overige maandagen dat er oud papier ingezameld wordt, zijn: 

7 februari 4 juli 

7 maart 5 september  

4 april 3 oktober 

2 mei 7 november 

6 juni 12 december 

 

Nationale Voorleesdagen 

 

Van 26 januari tot en met 5 februari besteden wij op school aandacht aan de Nationale 

Voorleesdagen. De doelstelling van de Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van 

voorlezen aan kinderen. (Voor)lezen kent veel voordelen, waaronder het positieve effect op 

woordenschat, spelling en taalbegrip. 

De voorleesdagen voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 starten op woensdag 26 januari 

met het Nationaal Voorleesontbijt. 

 

Het boek ‘Maar eerst ving ik een monster’ is uitgekozen tot prentenboek van het jaar. Een 

hilarisch en herkenbaar voorleesboek. 

 

 
 

 

 

 

 

 

De Prentenboeken Top 10 laat de leukste prentenboeken zien van dit jaar! Met deze boeken 

zorg je ervoor dat het voorlezen nóg leuker wordt!  
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- Maar eerst ving ik een monster, van Tjibbe Veldkamp & 

Kees de Boer 

- Daar ben je, van Charlotte Dematons 

- Vos gaat een stukje rijden, van Susanne Strasser 

- Heertje & Meneertje, van Elle van Lieshout & Erik van Os 

- Muk, van Mark Haayema 

- Het eiland van olifant, van Leo Timmers 

- De koffer, van Chris Naylor-Ballesteros 

- De ridder zonder billen, van Levina van Teunenbroek 

- Hey, baby, kijk!, van Laura van Bouchout & Eva Mouton 

- Duizend-en-één paarse djellaba's, van Lisa Boersen & 

Hasna Elbaamrani 

 

De hierboven genoemde boeken kun je lenen bij de bibliotheek bij jou in de buurt. 

 

Vaak wordt gedacht dat voorlezen moeilijk is. Dat is niet waar. Onderstaande link geeft mooie 

voorleestips voor thuis. U zult zien dat voorlezen al snel heel waardevol is voor onze 

kinderen. 

https://www.hebban.nl/artikelen/voorleestips-voor-bij-de-nationale-voorleesdagen-2022 

 

 

Project Middeleeuwen 

 

Het nieuwe thema van Alles-in-1 werd dit keer prachtig ingeluid door een luid 

trompettergeschal van  heraut Sam. Hij kondigde de komst van ridder Sanne en schildknaap 

Zev aan. Alle kinderen, die zich op het schoolplein verzameld 

hadden, luisterden aandachtig naar de boodschap van de ridder: 

Zij kondigde aan dat op 18 januari 2022 om 8.30 precies het 

project “Middeleeuwen” zou starten . De leerlingen werden 

verzocht om zich daarom rustig maar snel naar de klas te 

begeven, zodat de juffen en de meester op tijd met het nieuwe 

project konden gaan beginnen. Zegt het voort… zegt het voort…  

 

Ondertussen zijn de leerlingen al flink inhoudelijk en creatief in 

het thema gedoken. In vijf weken  leren ze over de geschiedenis 

van een periode van maar liefst 1000 jaar: van 500 tot 1500. In 

deze periode van ruige ridders en kille kastelen veranderde er nog al wat. We leren over het 

leven in de middeleeuwen in de stad en op het platteland, over toernooien, 

kinderkruistochten en ook over Reinaart, de slimme vos.  

In de middeleeuwen bestond Nederland uit heel veel kleine landjes, met een graaf of 

bisschop als baas. Ze maakten onderling veel ruzie. Voor graaf Floris V liep dat slecht af. In 

1500 verenigden de 17 landjes zich in 1500 tot één geheel: de Nederlanden, met Karel V als 

heer. Het begin van een nieuw tijdperk. Een prachtig geschiedenisthema waarbij we weer 

veel zullen leren. 

 

https://www.hebban.nl/artikelen/voorleestips-voor-bij-de-nationale-voorleesdagen-2022
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plaatsing van CO-2 meters en ventilatieschuiven 

 

In de kerstvakantie zijn er in alle lokalen van de scholen die onder Stichting Talent vallen 

CO2-meters geplaatst. Hiermee kan de aanwezige hoeveelheid CO2 en daarmee de 

luchtkwaliteit worden gemeten. Aan de hand van de score kun je zien of het noodzakelijk is 

om een bepaalde ruimte extra te ventileren. Door extra ventilatie zal het CO2 gehalte dalen 

en zal er sprake zijn van een verbetering van de luchtkwaliteit. Wanneer we de lucht in de 

klassen goed verversen, wordt de kans op besmetting met het Corona-virus via de 

binnenlucht kleiner. Door de kwaliteit van de lucht te monitoren zullen we bewuster gebruik 

gaan maken van de ventilatiemogelijkheden die er zijn.  

Op OBS De Hoekstee worden in alle lokalen tevens bovenramen geplaatst met 

ventilatieroosters.  

 

Kunstworkshop  ‘Onderwaterwereld’ 
 
Binnen de gemeente Westerveld wordt op de basisscholen het Kunst- en Cultuur Project 
“Onderwaterwereld” aangeboden. Binnen dit project is er aandacht voor de wereldwijde 

vervuiling van zeeën en oceanen. De leerlingen ervaren de dramatische gevolgen van plastic 
afval voor mens, dier en milieu. Mocht u interesse hebben dan kunt u via deze link meer over 
dit onderwerp lezen lezen: 

https://www.plasticsoupfoundation.org/plasticprobleem/plasticsoep/  
 

Op dinsdag 25 januari wordt de workshop aangeboden voor de 
groepen 0-1, 2-3 en 4-6. Op donderdag 27 januari  zijn de 

groepen 5-7 en 7-8 aan de beurt. Op donderdagmiddag 27 
januari zal er op school door de leerkrachten een expositie over 
dit thema ingericht worden, zodat de kinderen elkaars 

kunstwerk kunnen bewonderen dat ze gemaakt hebben over het 
thema ‘plastic soep’.  

https://www.plasticsoupfoundation.org/plasticprobleem/plasticsoep/
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Prikbord 
 

Jeugdfonds sport & cultuur 
Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de 

gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een 
lager inkomen heeft. Een van deze regelingen is het Jeugdfonds sport & cultuur. Het 
jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw 

kind. Hiervoor is voor sport  een bedrag van maximaal €225,- per kind per jaar 
beschikbaar. Voor cultuur wordt op jaarbasis maximaal €425,- vergoedt. U kunt dit 

bedrag aanvragen via een tussenpersoon. Kim ten Klooster-Dijkstra, beweegcoach 
van de gemeente Westerveld is één van die tussenpersonen. U kunt contact met 
haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 
  

 
 
 

Kindermenu 2.0 

 
Beste kinderen in de gemeente Westerveld, 

  
Ook in 2022 organiseren we, ondanks de Corona-perikelen, in Westerveld weer een 

kookwedstrijd voor alle kinderen, onder de naam ‘Kindermenu 2.0’! Op de flyer vind 
je alle informatie hierover. Je kan je gezonde recept t/m 10 maart 2022 sturen 
naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl, of per post sturen naar: Postbus 50, 

7970 AB Havelte 
 

mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl%3cmailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
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obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld 


