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Start project Afrika & Azië
Studiemiddag: Alle kinderen zijn ’s middags vrij!
Juf Sharon jarig
Juf Ingrid jarig
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Talentdag: Alle kinderen vrij!
Start kinderboekenweek op De Hoekstee
Boekenmarkt
Korfbaltoernooi
Start herfstvakantie (t/m 23 oktober)

Welkom op school
We heten de volgende kinderen van harte welkom op obs De Hoekstee!
Stan de Haan
Nienke Krook
Mats Kiewiet
We wensen jullie heel veel leerplezier!

informatieavond Kanjertraining
Helaas hebben we vorige week moeten besluiten de informatieavond Kanjertraining niet door
te laten gaan, omdat wij te weinig aanmeldingen hadden ontvangen. Wij wilden u en alle
andere ouders deze avond graag informeren over onze methode voor sociale- en emotionele
ontwikkeling. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen.
Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale
veiligheid en een prettig schoolklimaat.
Juist omdat we het zo belangrijk vinden alle ouders te betrekken bij de Kanjertraining,
hebben we een nieuwe datum gekozen voor de informatieavond. Op woensdagavond 5 april
hopen we u allen te mogen verwelkomen. Reserveer deze datum alvast in uw agenda of op
de schoolkalender.

Talentdag 5 oktober
Op woensdag 5 oktober wordt ‘De dag van de Leerkracht’ gevierd. Alle leerkrachten van
Stichting Talent komen op deze dag bijeen voor een gezamenlijke studiedag. De dag zal in
het teken staan van ‘ontmoeten’. De kinderen van alle Talent-scholen zijn op deze dag vrij.

Vervanging moeilijk te vinden
Het is inmiddels algemeen bekend dat er in Nederland een groot tekort aan leerkrachten is.
Stichting Talent heeft gelukkig de basisformatie op alle acht scholen voor alle groepen ook dit
jaar weer op orde kunnen krijgen. Voor vervanging bij ziekte of scholing ligt dat een stuk
ingewikkelder. Iedereen moet er dan ook rekening mee houden, dat samenvoegen van
groepen of, in het uiterste geval, zelfs naar huis sturen van groepen tot de mogelijkheden
behoort. Natuurlijk mag er van ons verwacht worden dat we de impact op de kinderen (en
ouders) zo klein mogelijk proberen te houden.

EU-Schoolfruit
Obs De Hoekstee is ook dit schooljaar weer ingeloot voor het EUschoolfruitprogramma. We willen hiermee het eten van groente en
fruit stimuleren en de kinderen kennis laten maken met allerlei
soorten groenten en fruit. In de periode van 5 september 2022 t/m 10
februari 2023 krijgen we drie dagen per week voor ieder kind fruit
aangeboden. De schoolfruitdagen zijn ook dit schooljaar weer op
woensdag, donderdag en vrijdag. De ene keer krijgen de kinderen
een mandarijntje of een peer, een andere keer moeten we een
honingmeloen verdelen over 17 kinderen. Niet ieder kind zal
voldoende hebben aan het aangeboden fruit. Natuurlijk kunt u uw kind(eren) dan wat (extra)
fruit van thuis meegeven. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat kinderen als aanvulling op
het schoolfruit koek/snoep mee naar school nemen.

De gouden weken
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de
groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het proces
van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal
opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de
regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed
pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar heb je de rest
van het jaar plezier van. De eerste vijf a zes weken van het
schooljaar waarin groepsvorming centraal staat, noemen wij
‘De Gouden Weken’. Wij gebruiken deze eerste weken om een
goede basis voor een fijne sfeer te leggen.

Studiemiddag 23 september
Op vrijdag 23 september eindigen de lessen om 12.00 uur. De leerkrachten hebben dan een
studiemiddag, waarop zij zich gaan verdiepen in het voeren van Kindgesprekken. Met een
kindgesprek willen we de onderwijsbehoeften van kinderen duidelijker in beeld brengen en de
pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling verder versterken. Door met het kind in
gesprek te gaan over zijn eigen leerproces wordt zijn betrokkenheid vergroot, hetgeen
motivatie en werkhouding ten goede kan komen.
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Fietsparkeerplaats
Bij de hoofdingang van school is
een ruimte gecreëerd waar
ouders hun fietsen kunnen
parkeren. Helaas zien we te vaak
dat hier ook door automobilisten
gebruik van wordt gemaakt. Bij
deze dus een dringend verzoek
om hier geen auto’s meer te
plaatsen. Dank voor de medewerking.

Alles-in-1
De komende weken werken wij in alle groepen aan het Alles-in-1thema Afrika en Azië.
Wie van records houdt moet in Azië en Afrika zijn. Het zijn de
twee grootste werelddelen. Ze hebben twee landen met de
meeste inwoners: China en India. Ook de hoogste berg, de
langste rivier en de grootste woestijn vinden we in deze
werelddelen. Waar de jongste kinderen van alles leren over de
olifant, maken we in de andere groepen een grote reis. We
starten in Noord-Afrika waar de kinderen kennismaken met de
nomaden in de Sahara. We reizen door naar Centraal- en ZuidAfrika. Hier maken de kinderen kennis met Nelson Mandela en
brengen zij een bezoek aan een krottenwijk in Kenia. In het
Midden Oosten komen drie werelddelen bijeen. De kinderen leren over de verschillende
wereldgodsdiensten en bezoeken Turkije en Israël. In Zuid-Azië zien de kinderen de grote
verschillen tussen arm en rijk en maken ze kennis met de natuur van Indonesië. We sluiten
de reis af in China en Tibet in Oost-Azië. We hopen dat de kinderen zullen genieten van deze
reis en zich zullen verwonderen over alles wat deze werelddelen te bieden hebben!

Kinderpostzegelactie 2022
Van 28 september tot en met 5 oktober gaan de kinderen uit groep 8 weer langs de deuren
om kinderpostzegels en andere producten te verkopen. Het thema van de
Kinderpostzegelactie 2022 is ‘Geef kinderen wind mee’.

Korfbaltoernooi
Op woensdag 12 oktober organiseren korfbalverenigingen KORU (Uffelte) en Moedig
Voorwaarts (Wapserveen) weer het Univé Schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi zal vanaf 14.30
uur plaatsvinden op het sportveld in Uffelte. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 van alle
basisscholen in de gemeente Westerveld zijn welkom om mee te doen aan dit toernooi. U
ontvangt binnenkort informatie van de leerkracht hoe u uw kind(eren) voor dit toernooi kunt
opgeven. We hopen natuurlijk dat ook dit jaar weer zoveel mogelijk kinderen meedoen
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Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek start op woensdag 5 oktober (op De
Hoekstee op 6 oktober i.v.m. De Talentdag). Het thema van de
Kinderboekenweek is ‘Gi-ga-groen!’. Kinderen lezen over de
natuur; planten en dieren en over de omgeving, zoals zee of bos.
Ook zal er aandacht zijn voor het klimaat. Door het lezen van een
boek stap je zo in de ‘groene’ wereld om ons heen! In de
volgende nieuwsbrief krijgt u informatie over de verschillende
activiteiten. Op woensdag 12 oktober organiseren wij weer de
jaarlijkse boekenmarkt. Misschien heeft u thuis nog wel
kinderboeken en tijdschriften liggen die u wilt verkopen. U
ontvangt binnenkort informatie van ons over de inschrijving.

Afscheid Tiny
Het is zover; ik heb afscheid genomen van twee hele fijne scholen en mag nu gaan genieten
van mijn pensioen. De afgelopen maanden, weken en dagen waren niet altijd even
gemakkelijk, omdat het besluit om te stoppen niet helemaal van harte ging. Maar omwille
van mijn gezondheid was het toch belangrijk om de knoop door te hakken en te stoppen met
dit mooie werk.
Woensdag 31 augustus was mijn laatste werkdag en op 1 september was dan toch opeens de
dag aangebroken..! Gelukkig kan ik terugkijken op mooie jaren, waarin ik heb mogen
werken in het onderwijs voor en met kinderen, ouders en met heel veel lieve collega’s die
allemaal een groot hart voor kinderen hebben.
De afgelopen drie jaren heb ik een hele fijne werkplek in Vledder en in Wilhelminaoord gehad.
Ik kijk er met plezier en warmte op terug. En wat heb ik voor mijn afscheid veel fijne lieve
kaarten, bossen bloemen, planten, cadeautjes, mooie warme woorden en omhelzingen
gehad! Dat heeft me heel erg goed gedaan!
Via deze nieuwsbrief wil ik graag iedereen bedanken!! Ik wens iedereen veel gezondheid en
een mooie toekomst toe! Met hartelijke groet,
Tiny

Monument Doldersum
Op donderdag 8 september heeft groep 8 het monument in
het Doldersummerveld bezocht. Het monument is opgericht
ter nagedachtenis van de jongens die op die plek het leven
lieten op 8 september 1944. Samen met de Stichting
Monument Doldersum hebben de kinderen een bloemstuk
gelegd en hebben zij stilgestaan bij de gebeurtenissen van
78 jaar geleden. De kinderen waren onder de indruk van de
aanwezigheid van de 96-jarige Klaas van Dalen die destijds
ook uit de “Lange Wanden” vluchtte. Ondanks het slechte
weer was het een mooie herdenking.
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Prikbord
Kinderkledingbeurs Havelte organiseert tweedehands winterkinderkleding- en
speelgoedbeurs.
De werkgroep Kledingbeurs Havelte is blij te kunnen melden dat er in oktober 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 7 oktober 2022 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 8 oktober 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 winterkinderkleding 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 vrijdag 9 september ophalen
gedurende schooltijden bij de ingang 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 6 oktober 2022 van 19.00 tot 20.30 uur, eveneens in “de Veldkei”.
(Veldkamp 77)

Volgs ons op Facebook of Instragram voor meer informatie: Kledingbeurs Havelte
Nationale Sportweek Westerveld voor jong en oud 16 t/m 25 september
Nationale Sportweek Westerveld: doe nu mee met een gratis kennismakingsles bij
een sportclub naar keuze!
Van 16-25 september 2022 zetten duizenden clubs, bonden, gemeenten en andere
organisaties in Nederland hun deuren open, zo ook diverse sportverenigingen en
sportaanbieders uit Westerveld. Een perfecte kans voor jong en oud om gemakkelijk nieuwe
sporten uit te proberen bij een sportclub en samen sportplezier te beleven. De Nationale
Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te promoten voor
sportclubs. Vanaf dit jaar wordt de Nationale Sportweek Westerveld gecombineerd met het
programma ‘Sportpret’. Binnen deze 2 weken houden dit jaar zo’n 20 sportclubs uit
Westerveld open trainingen en/of verzorgen clinics, waar zowel jeugd, volwassen en/of
senioren gratis aan mee kunnen doen. Wil je meedoen aan (één van) deze clinic(s), ga dan
naar www.westerveldverbonden.nu/nationalesportweek. Hier staat het volledige programma
met de gratis clinics weergeven en kun je zelf in alle rust een keuze maken aan welke gratis
kennismakingsles(sen) u zou willen deelnemen.
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Theatertrainingen bij Roestvrij Theater
Roestvrij Theater start op 24 september met Theatertrainingen voor 4 t/m 12 jaar in hun
nieuwe thuisbasis, DE KAS. In de nieuwe thuisbasis heeft Roestvrij Theater de mogelijkheid
om theatertrainingen te organiseren. Hier krijgt je creativiteit, je fantasie en je verbeelding
alle vrijheid en wordt deze ook nog eens extra gestimuleerd. Die vrijheid is de basis van onze
theatertraining.
Het thema van de theatertraining is “nieuw”. Samen met theaterdocent Margriet Bolding gaan
de deelnemers de ruimte ontdekken en dingen ‘nieuw’ maken.
Wat betekent het woord nieuw eigenlijk? Wat heb je daar allemaal voor nodig? Kan je van
iets ouds iets nieuws maken en kan je zelf misschien ook nieuw worden?
Al spelenderwijs leren de kinderen tijdens een vijftal workshops verschillende
theatertechnieken, waarbij fysiek theater en het gebruik maken van de locatie de meeste
aandacht krijgt.
We eindigen de workshops met een korte, gezamenlijke presentatie voor ouders/verzorgers
en belangstellenden in de kas.
Meer informatie over deze Theatertrainingen en aanmelden kan via www.roestvrijtheater.nl of
mail naar welina@roestvrijtheater.nl
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