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Belangrijke Data 
 

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

14 april :   Afsluiting project ‘Energie’ met proefjes 
  :  Paaseieren zoeken voor gr 1-3 

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

23 april  :  start meivakantie  (tot 8 mei) 
 

11 mei  :  Route 8 groep 8 
13 mei :   Podcast ‘Ontstaan van Drenthe’ groepen 7 en 8 
15 mei  :  Juf Anna jarig 

19 mei  :  Juf Monique jarig 
23 mei :  MR-vergadering (op locatie Hoekstee 19:30) 

  

Zonnetje van de maand 
 
Deze maand zetten we één van onze leerlingen in het zonnetje: Ruben van 

der Laan. Ruben van der Laan heeft op 16 maart onze school 
vertegenwoordigd tijdens de voorleeswedstrijd van de gemeente Westerveld. 

Op maar liefst 3259 scholen in Nederland werd de beste voorlezer 
uitgekozen. Ruben was onze schoolkampioen. Hij ging door naar de volgende 
ronde en ging daar de strijd aan met andere schoolkampioenen uit de 

gemeente Westerveld. Ga er maar eens aanstaan! Ruben heeft prachtig 
gelezen, maar heeft het niet kunnen winnen van Lizz van de Storkschool. Zij 

gaat door naar de provinciale voorronde. Wij zijn hartstikke trots op Ruben. 
Goed gedaan topper! 
 

Theoretisch verkeersexamen 

 

Alle leerlingen van groep 8 die het schriftelijke gedeelte van 

het verkeersdiploma hebben gemaakt, zijn geslaagd! 

Goed gedaan!  
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De Grote Rekendag 

 
Op woensdag 30 maart heeft De Grote Rekendag plaatsgevonden. Wat boften we met het 
weer! De kinderen zijn zowel binnen als buiten bezig geweest rond het thema 'Bouwen'. Het 
was een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten, waarbij de kinderen zich 

verdiepten in plattegronden, bijzondere gebouwen en tiny houses. We hebben er met elkaar 
een hele gezellige en leerzame dag van gemaakt en zijn blij met de hulp van ouders bij groep 

1. 

    
 

Route 8  

  

 Op donderdag 12 mei wordt bij de kinderen van groep 8 de eindtoets Route 8 
afgenomen. Met de eindtoets kunnen de kinderen laten zien wat zij in acht jaar 
op de basisschool geleerd hebben op het gebied van taal en rekenen. De 

ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt 
er weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn. De toets wordt digitaal 

afgenomen en de afname neemt ongeveer één dagdeel in beslag.  
 
Juf Susan heeft het schooladvies al aan de kinderen gegeven. Dit advies is leidend voor de 

plaatsing van de kinderen in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de middelbare school 
de kinderen toelaat op basis van het schooladvies. De uitslag van de eindtoets is slechts een 

tweede objectief gegeven.  
Wij willen de kinderen van groep 8 veel succes wensen met het maken van de route-8-toets!  
 

 

Koningsspelen 
 

Op vrijdag 22 april is het weer zover: de Koningsspelen. We mogen dit jaar weer feestvieren 
en samen leuke activiteiten doen. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Deze ochtend staat in 
het teken van (Hollandse) spelletjes. De kinderen gaan in groepjes van c.a. 8 kinderen langs 

de verschillende spellen. We zijn nog op zoek naar ouders die deze spelletjes willen 
begeleiden. Heeft u zin en tijd om te helpen? Geef u op via Parro of bij Youri, Valerianne of 

Monique. 
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Vakantierooster 2022-2023 
 

Inmiddels is het vakantierooster voor het volgend schooljaar voorgelegd aan en vastgesteld 

door de GMR. Alle scholen binnen Stichting Talent hebben daarmee weer hetzelfde 
vakantierooster. Voor alle vakantie zijn de landelijke richtlijnen aangehouden. De data van de 
meivakantie zijn tevens besproken met het Voortgezet Onderwijs in de omgeving. Met dit 

vakantierooster voldoet onze school aan de minimaal verplichte lestijden en is er nog ruimte 
voor enkele studiedagen. Deze zijn nu nog niet allemaal bekend, maar worden voor de 

zomervakantie nog bekend gemaakt. Eén studiedag is wel bekend, en dat is woensdag 5 
oktober. Dit is tevens de dag van de leerkracht. Alle leerkrachten van Stichting Talent hebben 
dan een gezamenlijke studiedag en dus zijn de kinderen van alle Talent-scholen die dag vrij. 

 

Talentdag 05-10-2022   

herfstvakantie 15-10-2022 t/m 23-10-2022 

kerstvakantie 24-12-2022 t/m 08-01-2023 

voorjaarsvakantie 25-02-2023 t/m 05-03-2023 

paasweekeinde 07-04-2023 t/m 10-04-2023 

meivakantie 22-04-2023 t/m 07-05-2023 

hemelvaartweekeinde 18-05-2023 t/m 21-05-2023 

pinksterweekeinde 27-05-2023 t/m 29-05-2023 

zomervakantie 22-07-2023 t/m 03-09-2023 

 

Schrijver op bezoek 
 

Op 5 april komt er een schrijver op bezoek in groep 7/8: Thomas Leerink. Thomas Leerink, 
bioloog en informatief jeugdboekenschrijver van o.a. het boek “Gek op Trek”, bezoekt groep 

7/8 en maakt tijdens zijn bezoek de verbinding tussen het thema “Plastic Soep” en zijn 
boeken.  

 
Thomas Leerink schreef de natuur-informatieve jeugdboeken Uitblinkerz en Gek op Trek. 
Beide boeken gaan over trekvogels. Tijdens zijn bezoek zal Thomas Leerlink vooral stilstaan 

bij vragen als: 
-Hoe verbinden vogels (natuur-)gebieden in de wereld met elkaar?  

-Hoe doe je (wetenschappelijk) onderzoek naar trekvogels?  
-Hoe belangrijk zijn gezonde zeeën en kustgebieden voor trekvogels, dieren en mensen?!? 
 

Korte inhoud “Gek op Trek”  
De kinderen gaan met hun meester op schoolreis en beleven avonturen waarin natuurweetjes 

verweven zijn. Groep 6 mag meester David helpen bij zijn onderzoek naar trekvogels. Het is 
het begin van een leuk en leerzaam avontuur over vogels die rijst eten, over colabruine zeeën 
en banaanvormige roofdieren. Maar ook over wonderlijke voelproeven, roze kots-ballen en 

vogels met veren zo wit als slagroomijs. Lukt het de kinderen om alle opdrachten die ze 
moeten maken uit te voeren? En wat staat er toch allemaal in het plakboek van meester, dat 

hij overal mee naartoe neemt? Thomas heeft een biologie-achtergrond en werkt bij het NIOZ 
(Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee). Hier wordt o.a. onderzoek gedaan 
naar plastics in zeeën en oceanen. 
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Terugblik oudercafé 
 

Op maandag 21 maart wisten 19 ouders en 4 leerkrachten de weg naar het oudercafé te 

vinden. Een prima aantal, zo bleek in de loop van de avond om met elkaar het gesprek aan te 

gaan over de gewenste samenwerking tussen school en ouders. De avond werd geopend 

middels een college-tour-achtig interview van MR-lid Arjen Meijer met directeur Albert Elken. 

Hierin werd nog eens onderstreept dat deze avond deel uitmaakt van het visietraject, welke 

door het team dit schooljaar doorlopen wordt. 

 

Na de opening werd er in een ongedwongen sfeer, inclusief café-muziek, (fris)drankjes en 

“borrel”hapjes veel en goede input geleverd op de neergelegde stellingen. In drie rondes van 

ongeveer 20 minuten, waarbij ouders telkens andere gesprekpartners hadden, kon elke keer 

uit 3 verschillende stellingen worden gekozen. Reacties op de stellingen werden op een flap 

genoteerd en kort gepresenteerd na elke ronde. Mooi om te zien en te horen hoe ouders erin 

slaagden om een soms minder positieve ervaring te vertalen naar een wenselijke situatie. 

Dus niet blijven stilstaan bij wat er niet goed gaat, maar bedenken hoe het beter/anders kan.  

 

Na de drie rondes bleven verschillende ouders nog even gezellig napraten, zodat (geheel in 

de stijl van het café) André Hazes’ “Het Laatste Rondje” er aan te pas moest komen om 

iedereen huiswaarts te laten keren.  

 

Alle input is verzameld en uitgewerkt. Het team neemt deze input mee tijdens het vervolg 

van het visietraject. In de visie zal de samenwerking met ouders, net als alle andere punten, 

in enkele zinnen beschreven worden. Belangrijker is hoe we de haalbare besproken zaken 

zichtbaar in school gaan maken. De eerste mooie stap hier naar toe is gezet. Alle aanwezigen 

dank voor jullie komst.  

 

Oud-papieracties lonen de moeite 
Ook de laatste oud-papieractie leverde weer een prachtbedrag voor de 

ouderraad op: bijna € 900. Een schitterend resultaat waar de kinderen 
ongetwijfeld weer leuke activiteiten van krijgen aangeboden. En wat is het 
mooi om te zien dat er zo veel is ingetekend door de ouders om te helpen 

bij het ophalen van al dat papier.  
 
Voor wie nog niet heeft ingetekend; alleen in november en december staan nog wat plekken open, dus zorg dat je 

erbij bent. Intekenrooster oudpapieracties 2022 - Google Spreadsheets 
 

Schoolvoetbal gaat dit jaar weer door 
 
Op 19, 20 en 21 april wordt  het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi georganiseerd.  Onze school 

(groep 7 en 8) zal daar ook aan deelnemen.  De kinderen zijn hier inmiddels al enthousiast 
over. Op welke datum wij zijn ingedeeld is nu nog niet bekend. Hierover volgt z.s.m. 

informatie  via Parro.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13NgokshDbk1gKGJggE6Ui4jPRGJCEn5AudF-gDEHWaM/edit#gid=0
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Prikbord 

zomerkinderkleding- en speelgoedbeurs. 

De werkgroep Kledingbeurs Havelte is blij te kunnen melden dat er weer een kleding- en 
speelgoedbeurs georganiseerd kan worden. Dit is een gezellige tweedehands kinderkleding- 

en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte. 

De koopavond is op vrijdag 8 april 2022 van 20.00 uur tot 21.30 uur. 
Op zaterdag 9 april 2022 is de beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00 

uur. 
 
Bezoekers ontvangen op zaterdag 10% korting op hun aankoopbedrag. 

U vindt op deze beurs naast kleding ook een divers aanbod van 
tweedehands speelgoed.  

 
Heeft u zelf kleding van maat 74 t/m maat 188 of speelgoed in te 
brengen dan kunt u de daarvoor benodigde prijsenveloppe+ instructie vanaf dinsdag 1 maart 

ophalen gedurende schooltijden bij de kleuteringang van OBS. de Bosrank in Havelte. Er is 
een maximale uitgave van 150 prijsenveloppen. Alle kleding en speelgoed dient geprijsd, 

schoon en compleet te worden aangeleverd. Het inbrengen van de kleding en het speelgoed 
is op donderdagavond 7 april 2022 van 19.00 tot 20.30 uur, eveneens in “de Veldkei”. Dit 
adres kunt u vinden op onze website. Raadpleeg onze website www.kledingbeurshavelte.nl 

voor meer informatie. We zijn ook te volgen via Facebook: Kledingbeurs Havelte. 

ook te volgen via Facebook: Kledingbeurs Havelte. 
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obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld 



 

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

 

 

 
 

Training Sociale Vaardigheden voor kinderen van 8-12 jaar  

Welzijn MensenWerk biedt kinderen in groep 5 t/m 8 de mogelijkheid een training Sociale 

Vaardigheden (SOVA) te volgen. Sociale vaardigheden stellen je in staat op een goede manier met 

jezelf en met andere mensen om te gaan.  

Voorbeelden van sociale vaardigheden zijn: contacten leggen, een gesprek beginnen, omgaan met 

kritiek, voor jezelf opkomen, omgaan met gevoelens, omgaan met pesten. Overschrijdt iemand je 

grenzen? Dan kun je met woorden en lichaamstaal voor jezelf opkomen. 

Thema’s Training SOVA  

❖ Gronding: stevig op je voeten staan  

❖ Houding en uitstraling: hoe kom je over op anderen  

❖ Stem: gebruiken als kracht  

❖ Nee zeggen: je eigen grenzen aangeven  

❖ Vertrouwen in jezelf hebben  

❖ Hulp vragen en hulp bieden  

 

Tijdens deze training:  

❖ ontdekken kinderen hun eigen kracht en hun eigen mogelijkheden  

❖ leren kinderen zich weerbaar op te stellen op school, buiten schooltijd en in lastige situaties  

❖ gebruiken we verschillende werkvormen die de nadruk leggen op wat een kind kan 

 ❖ werken we in een speciale trainingsruimte  

 

Mogelijkheden  

Heeft uw zoon of dochter meer zelfvertrouwen nodig? Is er behoefte aan het vergroten van de 

weerbaarheid? Dan is het voor uw kind mogelijk een SOVA-training te volgen. We werken met groepen 

van verschillende leeftijden. De groepsgrootte varieert van 8 tot 12 kinderen. De training is zonder 

kosten.  

Informatie en aanmelding:  

 
Ellen Dekker                       Melissa Jansma Tel:  

06 – 22 68 05 72                Tel: 06 – 22 43 63 72  

e.dekker@welzijnmw.nl       m.jansma@welzijnmw.n 

mailto:e.dekker@welzijnmw.nl

