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Talentdag: Alle kinderen zijn vrij!
Start Kinderboekenweek op De Hoekstee
Boekenmarkt (11.15 – 12.15 uur)
Schoolkorfbaltoernooi
Schoonmaakavond
Start herfstvakantie (t/m 23 oktober)
Studiemiddag ‘Kindgesprekken’ (na schooltijd!)
Zakelijke ouderavond OR/MR
Workshop HipHop voor de groepen 6, 7 en 8
MR-vergadering (locatie Kievitshoek)
Week van de mediawijsheid (gr 8)

Welkom op school
We heten de volgende kinderen van harte welkom op obs De
Hoekstee:
Jaap Berkhout (gr 1/2)
We wensen jou heel veel leerplezier!

Kinderboekenweek
Op donderdag 6 oktober gaan wij op De Hoekstee van start met de Kinderboekenweek. Het
thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Gi-Ga-Groen. Op De Hoekstee willen we graag
het lezen stimuleren en de kinderen motiveren tot lezen. Daarom besteden wij tijdens de
Kinderboekenweek graag nog eens extra aandacht aan het leesplezier en de leesbeleving.
Van de Ouderraad heeft iedere klas weer een mooi nieuw leesboek gekregen. Hier zijn wij
heel blij mee!
Op vrijdagochtend 14 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek af met een mini-musical voor de
kinderen waarin de leerkrachten de hoofdrol spelen!

Boekenmarkt
Woensdag 12 oktober houden we weer een leuke boekenmarkt vanwege de
Kinderboekenweek.
Het lezen van boeken verrijkt de wereld van uw kind. Lezen opent een deurtje naar een
andere wereld, het stimuleert de fantasie en is belangrijk voor zowel de taal- als de sociale
ontwikkeling van uw kind. Dit is belangrijk en handig op de basisschool!
En…natuurlijk is lezen gewoon leuk!
Kinderen kunnen hun oude (kinder)boeken voor een klein prijsje verkopen
en/of zelf allemaal leuke boeken kopen.
De kinderen die boeken willen gaan verkopen, kunnen zich opgeven via
Parro of mailen naar m.frijhoff@talentwesterveld.nl
Bedenk van te voren prijzen voor je boeken. Om 11.15 uur mogen de kinderen hun boeken
uitstallen op een kleedje in de middenruimte. De kinderen van groep 1 t/m 4 moeten in ieder
geval hierbij begeleid worden door een volwassene.
We starten de verkoop voor groep 1 t/m 4 om 11.30 uur. Ouders zijn ook van harte welkom
om hun kind te begeleiden. Natuurlijk kunnen kinderen ook samen met de leerkrachten
boeken uitzoeken. Rond 11.45 uur kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 ook aansluiten,
onder leiding van de leerkrachten.
Uit ervaring blijkt dat kinderen vaak vergeten geld mee te nemen om boeken te kunnen
kopen. Daarom kunnen de kinderen van groep 1 t/m 4 vanaf maandag al een portemonnee of
enveloppe met geld en naam erop meenemen en aan juf/meester geven.
We hopen weer op een goede verkoop en veel leesplezier de komende tijd.
En…vergeet dus niet je geld mee te nemen!

Kinderpostzegels
Van woensdag 28 september t/m woensdag 5 zijn de kinderen van
groep 8 weer op pad geweest voor de Kinderpostzegelactie. Elk
jaar zetten duizenden basisschoolkinderen zich in zodat andere
kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om
kinderpostzegels en andere leuke producten te verkopen. Het
thema van de kinderpostzegelactie is dit jaar; Ieder kind met een
vrij hoofd naar school. Sommige kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat ze vastlopen op
school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt. Het lukt deze
kinderen niet het beste uit zichzelf te halen. Voor hen is dit jaar de opbrengst van de
Kinderpostzegelactie bestemd. Aanstaande vrijdag wordt bekend welk bedrag de kinderen
van groep 8 hebben opgehaald, maar dat het een recordbedrag wordt is nu al duidelijk! De
tussenstand op dinsdag 4 oktober was maar liefst € 4018,50. Goed gedaan toppers!
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Kaka De Hoekstee
Hier zijn we dan!
Vanaf dit moment sluiten wij aan bij de nieuwsbrief van Obs de
Hoekstee. Samen met school hopen we dat er hierdoor nog meer
verbinding wordt gecreëerd.
Wie zijn wij?
Wij zijn Kaka de Hoekstee. We zitten inmiddels al zo’n 11 jaar in Obs de Hoekstee gevestigd.
We zijn hier en daar eens van lokalen verhuisd maar lijken nu 2 vaste ruimtes te hebben. In
ons ene lokaal hebben wij de Buitenschoolse opvang (BSO). En in het andere lokaal hebben
wij een Kinderdagverblijf (KDV). We vinden het erg prettig om bij de school in te zitten. Dit
zorgt voor een makkelijke overgang van het KDV naar groep 1 bijvoorbeeld. Ook zorgt het
voor korte lijnen bij de overdracht van leerkracht naar de BSO.
Op ons KDV hebben wij ruimte voor maximaal 10
kinderen. Voor de BSO zijn we afgelopen zomer gegroeid
naar 33 kinderen.
Het zijn twee
prachtige ruimtes
met veel aanbod
tot spel voor de
verschillende
leeftijdsgroepen. In
2020 zijn onze beide ruimtes ‘gerestyled’ in de heuse
Kaka stijlen. Alle locaties van Kinderopvang Kaka staan
op de planning om gerestyled te worden. Dit zorgt voor
een mooie eenheid binnen de organisatie.
Bent uw nieuwsgierig naar Kinderopvang Kaka? Loop even binnen of ga naar
www.kinderopvangkaka.nl
Groeten, Team Kaka de Hoekstee

Afscheid meester Albert
Onlangs heeft Onlangs heeft Albert Elken u via de mail te kennen gegeven dat hij stopt als
directeur van obs De Hoekstee en obs De Kievitshoek. Hij heeft per 1 december een nieuwe
baan aanvaard op IKC G.A. de Ridder in Beilen. Albert geeft aan dat het voor hem nodig is
een nieuwe stap te nemen. U begrijpt dat wij dit zeer betreuren, maar dat wij Albert deze
nieuwe stap ook van harte gunnen.
Binnenkort zal er een vacature uitgaan voor een nieuwe directeur.
Natuurlijk laten wij Albert niet ongemerkt vertrekken. Op vrijdag 25 november krijgen zowel
de ouders als kinderen en collega’s van beide scholen de gelegenheid om afscheid van Albert
te nemen. Momenteel zijn we ons, samen met Albert, aan het beraden over de vorm waarin
dit afscheid gegoten zal gaan worden. Wij houden u op de hoogte!
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Intern begeleider (IB-er)
Helaas hebben we aan het begin van dit schooljaar afscheid moeten nemen van onze intern
begeleider Tiny Muller. Sindsdien staat de vacature voor een nieuwe IB-er open. Gelukkig
hebben we een IB-er gevonden die de periode dat de vacature openstaat kan overbruggen.
Vanaf maandag 3 oktober start Hanife Boran als onze tijdelijke IB-er. Totdat er een vaste IBer is aangesteld zal Hanife op de maandagmiddagen en op de vrijdagen op De Hoekstee
aanwezig zijn. De focus van Hanife zal liggen op werkzaamheden die leerlinggericht zijn. Ze
zal de dagelijkse IB-taken overnemen en waarnemen en participeren in het team. Zo kunnen
we de continuïteit en de structuur van de zorg op onze school waarborgen. Hieronder stelt zij
zich aan u voor
Hierbij wil ik me voorstellen als nieuwe Intern Begeleider op basisschool de Hoekstee. Mijn
naam is Hanife Boran, 38 jaar en woon samen met mijn man en onze 3 kinderen in Zwolle.
Ik heb 16 jaar voor de groep gestaan en ben toe aan een nieuwe uitdaging.
Vorig jaar ben ik afgestudeerd als Intern Begeleider en werk nu met veel
plezier op meerdere scholen als Intern begeleider. Ik heb er veel zin in om
met het team de goede zorg neer te zetten die uw zoon/dochter nodig
heeft. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd een keertje bij mij
binnenlopen. Ik ben er in ieder geval op maandagmiddag en vrijdag.

Schoonmaakavond
Op donderdag 13 oktober organiseert de Ouderraad de jaarlijkse grote
schoolschoonmaakavond van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur.
Dagelijks wordt de school schoongemaakt door onze schoonmakers. Zij
krijgen hiervoor weinig tijd en hierdoor worden alleen de dagelijkse dingen
schoongemaakt.
Daarom organiseren we als ouderraad 1x per jaar een grondige schoonmaak
door de ouders. Dit is absoluut nodig om onze kinderen een schone school te
geven. De leerkrachten zullen deze avond niet aanwezig zijn, maar treffende voorbereidende
werkzaamheden: de klassen en vakken van de leerlingentafels zijn opgeruimd en een
klussenlijst wordt klaargelegd.
Per gezin is er een vader en/of moeder gewenst die komt helpen. We maken er met z’n allen
een gezellige avond van en dan is de school in korte tijd weer heerlijk schoon. Vele handen
maken licht werk! Ook als je maar een uurtje kan, dan ben je meer dan welkom.
Op de avond zelf wordt u in de middenruimte ontvangen door enkele
leden van de Ouderraad. Deze avond worden zowel de onderbouw,
bovenbouw en de gezamenlijke ruimtes schoongemaakt (voor
poetsspullen wordt gezorgd!). We beginnen met een korte taakverdeling
en er staat koffie en thee voor u klaar.Vragen? Stel ze aan één van de
OR-leden. We rekenen op jullie!!
De leden van de ouderraad
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Schoolkorfbaltoernooi
Woensdagmiddag 12 oktober vindt het jaarlijks
terugkerend schoolkorfbaltoernooi weer plaats op
het korfbalveld in Uffelte. Anders dan de naam
misschien doet vermoeden wordt dit toernooi
georganiseerd door de gezamenlijke
korfbalverenigingen in de gemeente Westerveld:
KORU uit Uffelte en Moedig Voorwaarts uit
Wapserveen.
De verenigingen vinden het belangrijk dat kinderen
blijven bewegen en dat de basisschoolkinderen door
dit toernooi de mogelijkheid hebben om kennis te maken met de korfbalsport. Plezier maken
staat hierbij voorop!
Het aanmelden voor dit toernooi verloopt via de scholen, omdat de doelgroep zo het
makkelijkst bereikt kan worden. Naast het inventariseren van de aanmeldingen, hebben de
basisscholen niets met de organisatie van de schooltoernooien te maken. Taken als
scheidsrechter of coach kunnen dan ook niet bij de leerkrachten worden neergelegd. We
begrijpen dat de kinderen het natuurlijk wel heel leuk vinden als hun juf of meester tijd vrij
kan maken om even te komen kijken.

Prikbord
Op cultureel gebied is er ook oor de jeugd in
Westerveld in het schooljaar 2022-2023 weer
een rijk aanbod. De gemeente heeft hiervoor
een handig boekje uitgebracht met een mooi
overzicht van alle activiteiten. Dit boekje ligt op
diverse locaties (gemeentehuis, bibliotheel,
enz), maar ook bij ons op school. Wilt u graag
zo’n boekje hebben, laat het ons weten.

obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld
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