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Belangrijke Data
23 juni:

MR-vergadering 19:30 uur op De Kievitshoek

01 juli:
08 juli:
11 juli:
12 juli:
13 juli:
14 juli:
15 juli:

Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij!
Rapporten mee naar huis
Musical groep 7/8
Museumbezoek Rijksmuseum voor groep 6
Uitwijkdatum musical
Zomerfeest (info volgt)
Start zomervakantie om 12:00 uur!

Juf Tiny neemt afscheid
Onlangs deelde onze Intern Begeleider, juf Tiny Muller, ons mee dat dat zij ons aan het eind van dit schooljaar gaat
verlaten. De schok in het team was groot, want Tiny is een enorme steun voor ons in de begeleiding van de kinderen
met extra onderwijsbehoeften. Haar beweegredenen geeft zij hieronder persoonlijk weer.
Beste ouders,
Na drie fijne en bijzondere jaren ga ik helaas afscheid nemen van OBS De Hoekstee en kom ik na de zomervakantie
niet terug op school. Ik heb deze keuze moeten maken omdat mijn gezondheid daar reden toe geeft, terwijl ik nog
met heel veel plezier werk op de school. Maar soms moet je verstandig zijn en kiezen voor jezelf.
Samen met leerkrachten, kinderen en ouders heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan de ondersteuning en begeleiding
van alle kinderen en met name de kinderen die extra ondersteuning nodig hadden en hebben. Door de regelmatige
contacten, het meedenken van ouders, kinderen en leerkrachten, hebben we hele mooie stappen kunnen zetten ten
behoeve van de ontwikkeling van onze kinderen.
Ik heb met volle teugen genoten van alle prachtige en boeiende momenten, de fijne sfeer op school, het werken met
de collega's en de kinderen, de contacten met ouders en ga deze zeker missen in de toekomst.!
Omdat ik niet iedereen persoonlijk kan bedanken voor de fijne samenwerking, doe ik dat via deze Nieuwsbrief.
Ik wens iedereen een hele fijne zomer!
Met hartelijke groet,
Tiny Muller, Intern Begeleider.
Aan ons de taak om op zoek te gaan naar een waardig vervanger van Tiny en natuurlijk zullen we op een bij haar
passende wijze afscheid nemen. Hier wil ik nu alvast benadrukken dat wij haar betrokkenheid, passie en empathie
enorm gaan missen.

Zonnetje van de maand
Het is dit keer een clownszonnetje dat we op een groepje mensen laten schijnen: namelijk alle
ouders die de kinderen op 3 juni geholpen hebben bij het inoefenen van de circusacts en bij het
schminken van al die blije koppies. Super dat we (weer) op jullie konden rekenen. De kinderen
hebben mede dankzij jullie een mooie dag beleefd.
Maar dit was niet de enige activiteit waarbij ouderhulp onmisbaar was. In de afgelopen weken
vonden ook de schoolreizen plaats. Ook ouders die hierbij geholpen hebben om de kinderen een
onvergetelijke dag of een prachtige kampweek te bezorgen: super bedankt!!!!

Kinderen kijken terug op een mooie circusactiviteit
De kinderen van de Hoekstee mochten de aftrap verzorgen van het Vledder
Dorpsfeest. Namens SAV (Stichting Activiteiten Vledder) werd hen een circus
aangeboden, waarbij ze zelf de artiesten zouden zijn. ’s Morgens werden ze al verrast
door een voorstelling van de circusdirecteur zelf, waardoor ze al flink in de sfeer
werden gebracht. Daarna werd er geoefend aan hun eigen act die ze ’s middags ten
tonele brachten. In de feesttent werd een heus circus opgetrokken en het publiek
(vaders, moeders, opa’s en oma’s) genoot met volle teugen en beloonde de artiesten
met een gul applaus. Wij bedanken SAV voor dit mooie cadeau en de hulpouders
voor hun inzet en begeleiding bij het inoefenen van de acts.

Oud-papier
De volgende oud-papieractie wordt gehouden op 11 juli. Top om te zien dat er voor deze avonden al voldoende hulp
is aangemeld.

Vakleerkracht gymnastiek
Volgend jaar zal Harmen Woudenberg op woensdag de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 verzorgen. Hiermee
hopen we de doorgaande lijn op sportief gebied nóg meer vorm te geven. Harmen zal tevens ondersteunen bij de
voorbereiding op sportieve activiteiten. Hierbij kun je denken aan schoolkorfbal, schoolvoetbal, koningsspelen en
sportdag, maar ook zal hij bewegingsactiviteiten op het schoolpleinen initiëren. We hopen op een fijne
samenwerking, waar de kinderen veel plezier aan zullen beleven.

Project Planten
Er is alweer gestart met het laatste project van dit schooljaar: Planten. Het deco-team is druk doende en creatief
geweest en heeft de hal al in plantensfeer gebracht. Het team heeft weer leuke en leerzame activiteiten bedacht,
waarover jullie via Parro geïnformeerd zullen worden.
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BEW schenkt ballen aan De Hoekstee
Ballen op school zijn met regelmaat aan slijtage onderhevig. Niet gek, want ze worden ook zeer intensief gebruikt.
We zijn dan erg blij met het mooie gebaar van BEW om ons twee voetballen aan te bieden: een lichtere voor de
onderbouw en een wat zwaardere voor de bovenbouw. Harmen Woudenberg mocht de kinderen blij maken en dat
lukt, want inmiddels worden de ballen gretig gebruikt. Dank, BEW!!

Schoolreizen
De groepen 1,2 en 3 zijn op dinsdag 7 juni naar De Naturij in Drachten geweest. Het werd een zeer geslaagde en
gezellige dag! De kinderen hebben lekker kunnen klimmen en klauteren in de speeltuinen, ze zijn op expeditie
geweest in de natuur en hebben heerlijk kunnen knuffelen met de geitjes. We willen de begeleiders enorm
bedanken voor hun hulp!
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Op vrijdag 3 juni zijn de groepen 4/6 en 5 op schoolreisje naar Slagharen geweest. We hebben er enorm naar
uitgekeken en vonden het ook wel weer even spannend om op schoolreis te gaan. Wat hebben we een leuke dag
met elkaar gehad in de verschillende attracties. We hebben mooi weer erbij gehad. Oja… wisten jullie dat sommige
kinderen (en de juf) heel hard kunnen gillen?
Aan de ouders die mee zijn geweest: bedankt voor jullie hulp.

Groep 7/8 is op kamp geweest naar Schoonloo. Na een pittige fietstocht, met een stop bij de
kampeerboerderij van juf Susan, hebben de kinderen van groep 7/8 een bezoek
gebracht aan het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daarna was het nog een
klein stukje trappen naar de groepsaccommodatie.
Op donderdag hebben de kinderen zich geweldig vermaakt in Klimpark Grolloo.
Suppen, kanoën, klimmen, boogschieten, ‘elastische netten’;
wat was het gaaf! ’s middags moesten de kinderen nog even
hard aan het werk, want zij zouden het eten voorbereiden.
Het was heerlijk!
Vrijdag moesten alle spullen weer ingepakt worden. Maar voor dat er huiswaarts werd
gekeerd, werd er een bezoek gebracht aan attractiepark Drouwenerzand. Hier konden
de kinderen zich naar hartenlust uitleven in de vele speeltoestellen en attracties en
ondertussen genieten van een patatje en een ijsje (of twee ). Om half vier stonden er
ouders met auto’s klaar om iedereen weer naar Vledder te brengen. Sommige
kinderen hebben van de terugreis niet veel meegekregen. Moe maar voldaan vielen
hun oogjes toe. Alle ouders: super bedankt voor alle hulp.
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Opvang en onderwijs Hoekstee naar één nieuwsbrief
De samenwerking tussen de kinderopvang en de basisschool wordt steeds hechter. Hiermee willen we bereiken dat
de kinderen een zo soepel mogelijke overgang kunnen maken van hun periode bij de kinderopvang naar hun
basisschooltijd. Om deze samenwerking te onderstrepen zullen we met ingang van het nieuwe schooljaar elke
maand een gezamenlijke nieuwsbrief uitgeven. In deze nieuwsbrief blijven zowel de school als de opvang
herkenbaar blijven, maar zal ook ruimte zijn voor gezamenlijke informatie.

Van de Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei
onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Van
jaarplan tot begroting, van arbobeleid tot pestprotocollen, van formatie tot
schoolbezoeken, ouderbetrokkenheid en nog veel meer. Samen verbeteren we
de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie van de school. In de MR zijn
zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. We vergaderen 6 keer per jaar,
samen met de MR van de Kievitshoek. Omdat beide scholen een onderwijsteam
vormen, bundelen we onze krachten.
Op dit moment vertegenwoordigen Arjen Meijer (vader van Daan, groep 5 en
Saar, groep 3) en Ineke Have (moeder van Lauren, groep 6 en Aniek, groep 4) de
oudergeleding van de MR. De personeelsgeleding bestaat uit Susan
Groenewegen en José Meijer.
Ieder MR-lid neemt voor 2 jaar zitting in de medezeggenschapsraad, waarna hij/zij zich herkiesbaar kan stellen voor
nog een termijn. De zittingstermijn van Ineke Have loopt aan het eind van dit schooljaar af. Zij stelt zich herkiesbaar,
maar ook u bent in de gelegenheid om u kandidaat te stellen. Indien naast Ineke niemand zich kandidaat stelt, zal zij
de zitting voor de komende 2 jaar weer graag op zich nemen.
Wilt u zich kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraad van De Hoekstee? Stuur dan uiterlijk 4 juli een mailtje
naar mr.dehoekstee@talentwesterveld.nl.
Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan contact op met
één van de MR leden of bezoek de volgende vergadering op 23 juni. Wanneer er naast Ineke meerdere kandidaten
zijn dan zal er in het begin van het volgende schooljaar een verkiezing worden gehouden.

obs De Hoekstee

De Hoek 26

8381 BL Vledder

0521-381320

hoekstee@talentwesterveld.nl

Prikbord

Dakajam 2022
Deze zomer bieden de beweegcoaches van de gemeente Westerveld kinderen en jeugdigen die om uiteenlopende
redenen (denk bijvoorbeeld aan ziekte van familieleden of verminderde financiële mogelijkheden) niet op
zomervakantie gaan de mogelijkheid om deel te nemen aan Dakajam 2022.
De eerste week is van 15 t/m 19 augustus en is voor kinderen in de leeftijd 5 t/m 12 jaar. De tweede week is van 22
t/m 26 augustus en is voor jeugdigen van 12 t/m 16 jaar. Het vindt plaats op het kampterrein in Havelterberg.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de beweegcoaches via het telefoonnummer 14 0521 of
door een e-mail te sturen naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl Aanmelden kan via de
website: https://westerveldverbonden.nu/dakajam/ Er is een beperkt aantal plekken, dus wees er snel bij!

Buurtgezinnen in Westerveld
Buurtgezinnen in Westerveld
Het kan ieder gezin overkomen: Omstandigheden waardoor het thuis even
niet lekker loopt, en je de kind(eren) niet de aandacht kan geven die je zou
willen. Voor deze situaties is er Buurtgezinnen.
Buurtgezinnen koppelt gezinnen die wat steun kunnen gebruiken, aan een
warm en stabiel gezin in de buurt. De hulp is alledaags en
vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de
coördinator afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een
wekelijkse speelmiddag na schooltijd, opvang bij het steungezin op een
weekenddag, of samen iets leuks ondernemen. Dit is iedere keer maatwerk.
Zo krijgen de kinderen wat extra aandacht, en kunnen ouders even op adem komen.
Kan jouw gezin wel wat steun gebruiken? Of heb je ruimte in je huis en hart om iets voor een ander gezin te
betekenen? Meld je dan aan via www.buurtgezinnen.nl
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