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Voorstelling De nieuwe kleren van de Keizer (4 t/m 7)
Oudpapieractie
Voorstelling De grijsaards (7/8)
Voorstelling "Ja Nee Olé" (1/2/3)
Bezoek museum de Proefkolonie (7/8)
Oudercafé
Theoretisch verkeersexamen groep 7
De grote Rekendag (gr 1 t/m 8)
Workshop illustreren "Flessenpost" (4 t/m 6)

Zonnetje van de maand
Tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari
zullen er naar alle waarschijnlijkheid weer een aantal
versoepelingen op het Corona-beleid aangekondigd
worden. Wat dit voor het onderwijs gaat betekenen, is
op dit moment nog niet duidelijk, maar we hopen dat
ook voor de scholen het zonnetje weer een beetje
doorbreekt. Dat de kinderen weer met elkaar mogen
genieten van het samen buitenspelen. Dat kinderen uit
verschillende groepen weer mogen samenwerken. Dat
we weer leuke activiteiten kunnen organiseren en
daarbij de hulp van de ouders kunnen krijgen.
Zoals in de agenda hierboven te lezen is, staan er in de maand maart heel wat leuke
activiteiten gepland. Laten we hopen dat deze door kunnen gaan en dat we onze kinderen
weer kunnen laten genieten van deze mooie voorstellingen.
We willen iedereen bedanken die het de afgelopen weken mogelijk heeft gemaakt om het
onderwijs doorgang te laten vinden. Van de ouders van wie de kinderen in quarantaine
moesten werd opnieuw gevraagd om werk en zorg te combineren. Van de leerkrachten werd
weer een grote flexibiliteit gevraagd en een bereidheid om extra te werken om zo de zieke
collega’s op te kunnen vangen. Van de kinderen werd gevraagd om zich steeds maar weer
aan te passen aan alle maatregelen en veranderingen. Wij zijn trots op jullie!

Oudercafé: maandag 21 maart
In de vorige nieuwsbrief bent u uitgebreid geïnformeerd over ons visietraject en over de wijze
waarop de ouders hier graag bij willen betrekken. Het idee is om een informele bijeenkomst
te organiseren, waar we samen in gesprek gaan over de rol van ouders in school. Centrale
vraag hierbij: hoe kunnen school en ouders tot de beste samenwerking komen, zodat de
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Er is een voorlopige datum voor het oudercafé geprikt, nl: maandag 21 maart, 19.30 uur. Er
volgt nog nader bericht en natuurlijk is ook deze datum onder voorbehoud van alle dan
geldende maatregelen.

Oudpapier opbrengst: € 700
Met een opbrengst van bijna € 700 mag ook de laatste papieractie weer een succes worden
genoemd. Onmisbare opbrengsten voor onze ouderraad, die hier alle extra schoolse
activiteiten voor de kinderen mee bekostigd. De volgende actie wordt maandag 7 maart
gehouden.

Schoolschaatsen
Op woensdag 2, 9 en 16 maart gaan de groepen 5 en 6 met
elkaar schoolschaatsen. Dit wordt georganiseerd vanuit de
Sven Kramer Acadamy te Thialf in Heereveen. Het
schoolschaatsen organiseren we indien mogelijk om het jaar
voor de groepen 5 en 6 en wordt gefinancierd door de
ouderraad.
Via Parro hebben de ouders van de desbetreffende groepen de
eerste informatie gekregen over deze ochtenden en is er
gevraagd naar beschikbaarheid van ouders om te rijden. We zien uit naar deze ochtenden en
zullen de schaatspret met jullie delen.
Juf Anna, juf Roanne en meester Youri.

Eindtoets groep 8 dit jaar op 11 mei
Jaarlijks dient de eindtoets voor groep 8 te worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei. Wij
hebben dit jaar gekozen voor 11 mei. Al sinds enkele jaren gebruiken wij hiervoor Route 8.
Voor verwijzing naar het VO is het schooladvies leidend. Dit advies is gebaseerd op de
resultaten van de toetsen op Spelling, Technisch Lezen, Begrijpend Lezen en
Rekenen/Wiskunde van de afgelopen 3 jaar. Naast deze toetsgegevens heeft de leerkracht
zicht op welk advies bij de leerling past. Hierbij valt vooral te denken aan
doorzettingsvermogen, sociale competenties, leergierigheid, etc.
Wanneer het advies vanuit de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, kunnen ouders in
overleg met de leerkracht verzoeken het definitieve advies aan te passen.
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Parro- enquête: mededeling ouder nu mogelijk
Veel ouders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ons feedback te geven op onze
communicatie via Parro. Deze uitslag is uitgewerkt, daar wordt op een later moment verder
op ingegaan. Eén van de punten die door ouders als meest gewenst was ingevuld, is de
mogelijkheid voor ouders om zelf het initiatief te nemen om een één-op-één gesprek met de
leerkracht te starten. Wij willen hier graag aan tegemoet komen, maar denken dat het goed
is daar enkele afspraken onder te leggen:
- Deze functie wordt met name gebruikt voor een korte mededeling of een vraag. (Bijvoorbeeld: Mijn dochter
wordt vandaag niet door mij maar door oma opgehaald. Mijn zoon kan niet meedoen met gym, want heeft
zijn enkel verstuikt". etc.)
- Voor onderwerpen die wat meer aandacht vragen of persoonlijker van aard zijn, geven we de voorkeur aan
persoonlijk contact via telefoon.
- Discussies worden niet via deze functie gevoerd.
Vanaf maandag na de voorjaarsvakantie staat deze functie ingeschakeld.

Voorstellingen in maart
In maart staan er diverse voorstellingen gepland. Ook in februari hebben de kinderen al een
mooi aanbod in de klas gehad. Elk jaar wordt er door alle scholen in de gemeente Westerveld
(Openbaar en Christelijk) in samenwerking met Kunst en Cultuur Drenthe en Scala Centrum
voor de Kunsten een mooi aanbod samengesteld, waarvan kinderen uit alle groepen kunnen
genieten. Dit kan door naar een toneelvoorstelling te gaan, een muziekworkshop bij te
wonen, of op een andere manier creatief bezig te zijn. Tijdens Corona hebben we een aantal
activiteiten moeten schrappen. Laten we hopen dat we die periode achter ons kunnen laten.
De grijsaards (gr 7/8)
Wanneer deel je met elkaar? Wat is van jou, je ouders of de wereld? De
Grijsaards is een beeldende vertelling over samen delen en tevreden zijn.
Een energieke voorstelling gespeeld tussen en met het publiek.
Ja! Nee! Olé! (poppen/objecttheater gr 1/2/3)
Een zoektocht van twee mensen die heel verschillend zijn, maar ook
veel van elkaar houden.

De nieuwe kleren van de keizer (verteltheater gr 4 t/m 7)
Het beroemde sprookje van Hans Christian Andersen vertelt als
Shakespeareaans drama vol spanning en humor
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De Grote Rekendag
Op woensdag 30 maart doet onze school weer mee aan De Grote rekendag. De Grote
Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen.
Het thema van deze Rekendag is ‘Bouwavonturen’. De kinderen ontdekken hoe het is om
architect, constructeur of bouwer te zijn. Hier komen veel rekenactiviteiten bij kijken:
tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De kinderen gaan onderzoekend rekenen en zullen
speelse opdrachten uitvoeren. Zij zullen ervaren dat rekenen meer is dan alleen sommen
maken en dat het ook nog eens heel leuk kan zijn!

obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld
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