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Belangrijke Data 
 

19 mei  : Juf Monique jarig 
23 mei  : MR-vergadering (locatie: obs De Hoekstee) 

26 t/m 29 mei : Hemelvaartweekend 
01 t/m 03 juni : Schoolkamp groep 7 en 8 
04 t/m 06 juni : Pinksterweekend 

07 juni  : Schoolreis groep 1,2 en 3 
10 juni  : Schoolreis groep 4,5 en 6 

13 juni  : Oud Papier 
 

Zonnetje van de maand 
 

De laatste vrijdag voor de meivakantie organiseerden we op school de 
jaarlijks terugkerende  ‘Koningspelen’. Het was een hele sportieve en 
zonnige dag. ‘s Ochtends zijn we met de gehele school gestart met 

een feestelijk koningsontbijt. We hebben het ontbijt in de 
middenruimte afgesloten met  het koningsspelenlied en het 

bijbehorende dansje. 
Daarna konden alle groepjes aan de slag gaan met de Oud-Hollandse 
spelletjes die binnen en buiten waren klaargezet of gaan springen op 

het springkussen. Op de spelletjes-bingo-kaart kon afgestreept 
worden welke spelletjes gedaan waren.  

Wat was het fijn dat een aantal enthousiaste ouders ons wilden helpen 
bij het leiden van de spelletjes. Iedereen die hierbij heeft geholpen wordt nogmaals erg 
bedankt! De kinderen hebben genoten van deze dag. 

Ouderenquête 
 

Eén keer per twee jaar zetten de scholen van 
TalentWesterveld een tevredenheidspeiling onder ouders 

uit. Deze week is het weer zover en ontvangt u via de mail 
een link die naar de enquête leidt. De uitkomsten ervan zien 

we als aanknopingspunten om continu optimalisering van 
ons onderwijs na te streven. We hopen dan ook dat zoveel 

mogelijk ouders de moeite nemen deze (anonieme) peiling 
in te vullen. Omdat sommige vragen naar de klassensituatie 
verwijzen, adviseren wij om, wanneer het zich voordoet, uw 

oudste kind voor ogen te hebben. Dit kind heeft immers de 
meeste schoolervaring.  Alvast bedankt voor uw 

medewerking. 
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Podcast ‘Ontstaan van Drenthe’ 
 
De kinderen van groep 7 en 8 zijn vrijdag 13 mei terug gegaan in de tijd. 
Samen met stichting “vertel je verhaal” hebben de kinderen de ontstaansgeschiedenis van 

Drenthe vorm gegeven in geluid. 
Sommige kinderen vertelden het verhaal, een andere groep verzorgde de muziek en de derde 

groep maakte bijpassende geluiden en verzorgde de techniek. 
Het is een prachtig geheel geworden . De kinderen van 7 en 8 hebben een kaartje 
meegekregen met daarop een uniek wachtwoord zodat zij het eindresultaat zo kunnen 

beluisteren. 
We hebben een hele leuke ochtend gehad. 

 

Dorpsfeest Vledder start met circus voor kinderen 

Vrijdag 3 juni 2022 is het zover. Het dorpsfeest trapt af met een kinderfeest van 08:30 uur 
t/m 14:00 uur. Tijdens dit kinderfeest, dat geheel in het teken staat van Circus op School, 

zullen de leerlingen van groepen 1 t/m 6 zich ontplooien als ware circusartiesten. Ze oefenen 
onder begeleiding van circusartiesten een act per groep en voeren deze in de tent op aan het 
einde van de schooldag. Hier kunnen ze om 14:00 ook weer opgehaald worden. Voor 

ouders/verzorgers is het mogelijk de eindvoorstelling bij te wonen om 13:00 uur. Aansluitend 
kunt u de kinderen mee naar huis nemen.  

Geeft u zelf een tas voorzien van de naam van uw kind(eren) mee met 

daarin een pauzehap, drinken en lunch? De organisatie trakteert op 
wat lekkers. 

Verdere informatie volgt z.s.m. 

Corso Frederiksoord 

Corso Frederiksoord is een jaarlijks terugkerend evenement 

dat al sinds 1960 gehouden wordt.  Jaarlijks worden er in het 

tweede weekend van september  de (11) wagens geprikt met 

vele duizenden dahlia’s die op zaterdag op het parcours door 

Frederiksoord voor bezoekers te bewonderen zijn. 

De organisatie van het Corso wil de kinderen van alle 

basisscholen uit de gemeente Westerveld meer betrekken bij 

het erfgoed van het Corso.   

Vlak voor de meivakantie zijn er twee grote graankisten geplaatst op het schoolplein. 

Kinderen uit groep 7 hebben in de kisten gevuld met potgrond en er Dahliaknollen in geplant. 

De kinderen van groep 8 gaan op donderdag 19 mei tijdens een graffiti-workshop de bakken 

bespuiten. 

Na de zomervakantie, vlak voor het Corso, krijgen alle groepen een interactieve Corso-

presentatie die gericht zal zijn op een klein stukje historie en de Corso-optocht. We hopen het 

Corso Frederiksoord zo ook voor onze kinderen “bloeiend & boeiend” te kunnen maken.  
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Schoolreisjes 

 

Groep 7/8: 

Van woensdag 1 t/m vrijdag 3 juni gaat groep 7/8 op schoolkamp naar Schoonloo. 

 

Groep 1/2/3: 

Op dinsdag 7 juni vertrekt groep 1/2/3 naar De Naturij in 

Drachten.  

 

Groep 4/5/6: 

Groep 4/5/6 gaat op vrijdag 10 juni naar attractiepark Slagharen. 

 

Meer informatie over deze schoolreisjes ontvangt u van de 

leerkracht via Parro. 

 

Oud papier 

 
De eerstvolgende ophaaldata 

zijn op : 
 
Maandag 13 juni 

Maandag 11 juli 
 

Maandag 5 sept 
Maandag 3 okt 
Maandag 7 nov 

Maandag 12 dec 

Opbrengst oud-papieractie 

april: 

 

Ruim €800,- 

 

 

 

Rooster Oud papier 13 juni: 

 

Berjan de Ruiter 

Marcel Kuiper 

Jeroen ter Horst 

Floris Berends 

Tjeerd Winter 

Jan Berends 

 

Reserve: 

Ruud van Erp 

Arjen Meijer 

Dirk Mestemaker 
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