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Belangrijke Data 
 

21 maart : Bezoek museum de Proefkolonie (7/8)  
21 maart : Oudercafé  

28 maart : Theoretisch verkeersexamen groep 7 
29 maart : Bezoek aan Molen in Meppel (groep 1 t/m 3) 

30 maart : De grote Rekendag (gr 1 t/m 8)  
31 maart : Workshop illustreren ‘flessenpost’ (gr 4/6 en 5/7) 
05 april : Schrijversbezoek Thomas Leerink (gr 7 en 8) 

06 april : Studiemiddag onderwijsteam (woensdagmiddag) 
07 april : Meester Youri jarig 

15 -18 april : Paasweekend 
19 april : MR-vergadering (op locatie Kievitshoek 19:30) 
22 april : Koningsspelen 

23 april : start meivakantie  
 

Zonnetje van de maand 
 

Bijna 2 jaar lang hebben we allerlei activiteiten en voorstellingen moeten 
annuleren vanwege de Corona-maatregelen. Gelukkig is daar nu een 

einde aan gekomen en kunnen we weer deelnemen aan verschillende 
programma’s. Zo staat de maand maart in het teken van verschillende 

voorstellingen en het schoolschaatsen. Hierbij zijn we afhankelijk van 
ouders die willen rijden. We zijn erg blij dat dit steeds weer gelukt is! Wij 
willen deze ouders dan ook graag in het zonnetje zetten. Bedankt voor 

jullie tijd en inzet! Met elkaar maken we er iets moois van voor de kinderen. 

U komt toch ook naar het oudercafé op 28 maart 

Het schoolteam doorloopt dit jaar een visietraject. Naast een visie op leren, willen we hier 
ook een visie op de samenwerking met ouders beschrijven. Dit laatste heeft alleen kans van 
slagen als we hierover ook met ouders in gesprek zijn geweest. 

En daarom organiseren we een oudercafé: in een informele sfeer, onder het genot van een 

hapje en een (fris)drankje het licht laten schijnen op de gewenste samenwerking met ouders. 
Onderwerpen die langs zullen komen: 

- Ondersteuning bij activiteiten 

- Ouders en school samen verantwoordelijk voor optimale ontwikkeling van het kind 
- Communicatie 

- School en ouders hebben een opvoedende taak. Hoe werken we daar goed in samen?  
 
(Zie ook de uitnodiging die u via mail heeft ontvangen) 
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Schoolfotograaf 

 
Op donderdag 17 maart komt foto Koch op De Hoekstee. Deze dag 

zullen de kinderen zowel individueel, met broertje(s) en/of zusje(s) 
en met de gehele klas op de foto komen. 
Vanaf 8:15 uur kunnen er foto's gemaakt worden van jongere 

broertje(s) en/of zusje(s) die nog niet op school zitten. Deze foto's 
zullen gemaakt worden in het speellokaal. 

Het advies is om kleurrijke kleding aan te trekken, zodat het 
vrolijke foto’s worden. Vermijd hierbij wel fluoriserende kleding. 
 

 

 De Grote Rekendag 

 

Op woensdag 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!  

Ouderhulp gevraagd 

Lezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van 
een kind! Maar niet voor alle kinderen is het leren 
lezen even gemakkelijk en soms levert het zelfs 

frustratie op wanneer een kind merkt dat het 
leren lezen niet vanzelf gaat. Dat willen we graag 

voorkomen! 

Op de Hoekstee vinden we het belangrijk dat kinderen met een verhoogd risico op 
leesproblemen, extra ondersteuning krijgen in de vorm van een lesprogramma. We maken 
daarom gebruik van het programma BOUW! Het fijne van dit programma is dat het 

leesproblemen al in een heel vroeg stadium aanpakt. Het is een gemakkelijk 
computerprogramma, zowel voor kinderen als voor hun begeleider. De kinderen krijgen op 

een speelse manier allemaal oefeningen die te maken hebben met lezen en spellen.  



 

            obs De Hoekstee   De Hoek 26    8381 BL Vledder    0521-381320   hoekstee@talentwesterveld.nl 

Op dit moment zijn de leerlingen uit groep 7-8 de begeleiders van de kinderen die met Bouw 

werken. In het verleden hebben we echter ook hulp gehad van ouders, opa’s en oma’s die het 
leuk vonden om met een aantal kinderen te werken met het programma. Door alle 

coronamaatregelen van de afgelopen twee jaren mochten de 
volwassenen helaas de school niet meer in. Gelukkig zijn ouders en 

verzorgers nu weer welkom. Vanaf mei hebben de kinderen uit groep 7 
en 8 minder mogelijkheden om als begeleider mee te helpen en daarom 
zijn we op zoek naar ouders, opa’s en oma’s die een uurtje tijd hebben 

in de week om kinderen te helpen en te begeleiden.  

Lijkt het u leuk om mee te helpen, dan kunt u zich vóór vrijdag 8 april 
aanmelden bij de intern begeleider van de school. Haar naam is Tiny Muller en het mailadres 

is: t.muller@talentwesterveld.nl. U mag ook telefonisch contact opnemen; het 
telefoonnummer van school is: 0521-381320. Wanneer u zich aanmeldt, volgt er t.z.t. een 
uitnodiging om kennis te maken en informatie over het programma te krijgen. 

U bent van harte welkom! 

 

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
 
Om de week is Alice Overweg schoolmaatschappelijk 

werker, op school aanwezig. Het School Maatschappelijk 
Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren 

van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of 
het oplossen van verschillende problemen. Het 
inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker 

gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan 
van de school, maar ook ouders kunnen, als ze dat 

nodig vinden, rechtstreeks contact opnemen met de 
schoolmaatschappelijk werker.  

 
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u 
toenadering zoekt tot het schoolmaatschappelijk werk. 

Veel voorkomende thema’s zijn weerbaarheid, het 
omgaan met boze buien, omgaan met echtscheiding en 

onzekerheid. De insteek van het schoolmaatschappelijk 
werk is een laagdrempelige en vertrouwde omgeving te bieden waar er gewerkt wordt aan 
het zelfstandig oplossen van problemen.  

Vaak is de begeleiding kortdurend. Er kunnen gesprekken met de kinderen gevoerd worden, 
maar ook ouders kunnen hier terecht met opvoedingsvragen. De schoolmaatschappelijk 
werker kan doorverwijzen wanneer meer hulp passend is. Vanaf januari 2015 gaan 

verwijzingen via de gemeente Westerveld. Zonder toestemming verstrekt het School 
Maatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden. Bovendien heeft u altijd het recht 
om uw eigen gegevens in te zien.  

 

mailto:t.muller@talentwesterveld.nl
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Meertmaond Streektaolmaond 

Ieder jaar in maart brengt het Huus van de Taol het tijdschrift Wiesneus uit. In dit tijdschrift 

voor kinderen in de basisschoolleeftijd staan verhalen, liedjes, spelletjes, een kleurplaat, een 
zoekplaat en puzzels. Kinderen van de basisschool krijgen dit tijdschrift gratis op de 
deelnemende scholen. De tijdschriften worden binnenkort uitgedeeld. 

 

Museum ‘de proefkolonie’ 
 

Groep 7/8 brengt op 21 maart een bezoek aan Museum de proefkolonie. In het spannende 
competitieve spel KolonieChallenge ervaren de leerlingen spelenderwijs het verzorgingsstaat. 

Dit doen ze door opdrachten uit te voeren, van oldschool tot hypermodern. Per opdracht zijn 
munten te verdienen. Welke groep verdient de meeste? Kinderen gaan bikkelen en koffie 
malen, digitaal weven, foto's van vroeger bestuderen, chatten met kolonisten uit 1818 en nog 

veel meer. Waar is Lena? Lena woont in de grote stad. Op een dag is ze zomaar verdwenen. 
Lukt het de leerlingen om haar terug te vinden? Deze spannende speurtocht door het 

museum en een aantal historische gebouwen eindigt op de plek waar Lena naar toe ging. De 
leerlingen volgen Lena's spoor door goed te kijken naar oude voorwerpen en ze te vergelijken 
met voorwerpen van nu. Maar ze moeten goed opletten. Soms zijn er fouten te ontdekken! 

 

Prikbord 

Beste jongens en meisjes,  

Zondag 10 april organiseert Stichting Aktiviteiten Vledder in 
samenwerking met 

OBS De Hoekstee de traditionele Palmpasenoptocht voor alle peuters én 

de kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. 

De Paashaas gaat die dag paaseieren 
verstoppen en heeft gevraagd of jullie willen 

helpen deze eieren op te zoeken. Jij komt toch 
ook? 

We verzamelen op de parkeerplaats naast de Coop. Om 14.00 uur 

lopen we samen, onder muzikale begeleiding, naar het Kokse Bosje. 
Daar gaan we de eieren zoeken. Als alle eieren gevonden zijn, heeft 
de Paashaas nog een kleine verrassing voor jullie. 

Tot Palmpasen, 
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