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Open deuren 
Sinds half november staan de deuren van De Kievitshoek in ochtend wagenwijd open voor 
ouders en kinderen. Wij merken dat daar dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Ouders 

lopen met hun kinderen voor een kort bezoek naar de klas en gaan ook weer mooi op tijd 
de school uit. Wanneer de bel gaat gaan de kinderen die nog buitenspelen rustig naar 
binnen. 

Vooralsnog ziet het er naar uit dat de proef naar tevredenheid verloopt. 
 

Marije  
Elke week heb ik (André Westerveld) telefonisch contact met Marije de Boer, onze Intern 

Begeleider. Zoals u weet is Marije afwezig omdat ze haar dochter tijdens de zwangerschap 
heeft verloren. Het verdriet is nog groot. Ze voelt zich, afwisselend, redelijk en dan weer 
verdrietig. Het gaat dus op en neer.  

Inmiddels heeft Marije een gesprek gevoerd met de bedrijfsarts. In de komende periode 
plannen we een bezoek op school. Het gaat dan om het contact met de collega’s. Dat kan 

dus tijdens een vergadering zijn , tijdens koffiedrinken of in een lunchpauze. Vanaf dat 
moment gaan we kijken hoe we dit contact kunnen uitbreiden. Er is nog geen zicht op het 
moment waarop Marije weer terugkeert  als IB-er. Daar houd ik u uiteraard van op de 

hoogte.  
 

Vervangster Roelien Vos 
In de afgelopen periode hebben we naar een oplossing gezocht om Marije te kunnen 

vervangen. Donderdag 17 november is er een gesprek geweest met Roelien Vos. In de 
komende periode zal Roelien (tot zolang dat nodig is) Marije vervangen. Vanwege haar 
eigen werkzaamheden betreft dat een deel van de aanstelling van Marije.  

Het is plezierig te weten dat de belangrijkste werkzaamheden weer door een Intern 
Begeleider kunnen worden uitgevoerd.  Uiteraard gaan de eerste twee weken op aan het 

inwerken en het maken van interne afspraken. Roelien komt ‘s woensdags en vrijdags op 
De Kieivtshoek. De vrijdag kan wisselen. Afhankelijk van haar rooster en de afspraken die 
ze maakt.  

 
Even voorstellen 
Mijn naam is Roelien Vos en vanaf woensdag 23 november neem 
ik tijdelijk de taken van de Intern Begeleider op OBS De Hoekstee en 

OBS De Kievitshoek waar.  
Ik ben momenteel werkzaam op IKC De Horst in de Wijk, daar werk 
ik als leerkracht voor groep 6 en ik begeleid daar ook leerlingen als 

kindercoach. Ik woon ook in de Wijk, ben getrouwd en we hebben 
drie zonen. Dit jaar heb ik in april mijn tweejarige IB opleiding 
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afgerond. Ik zie het als een belangrijke taak om deze twee scholen te mogen begeleiden. 
De komende tijd hoop ik dat ik persoonlijk met de beide teams kan kennismaken.  
 
 

Verkeersveiligheid 
Af en toe stopt er een auto bij de ingang van de school. Kinderen stappen uit en de auto 

rijdt verder. Niets aan de hand zult u denken. Maar dat is een vergissing! De kans op 
gevaarlijke situaties neemt daardoor toe. 
Voor de veiligheid bij het halen en brengen vragen wij ouders die hun kinderen met de auto 

brengen om te parkeren in de parkeervakken. Daar is het in- en uitstappen veiliger voor de 
kinderen die met de auto worden gehaald of gebracht. Maar ook veiliger voor de leerlingen 

die op de fiets komen of lopend naar school gaan. We willen deze oversteekplek zo open 
mogelijk houden. 
We vragen daarom aan iedereen om hier aan mee te werken. Alles om de veiligheid te 

bevorderen! Alvast dank hiervoor. 
 
 

Sinterklaasprogramma vrijdag 2 december 
08.30 uur: Onderbouw start spelletjescircuit/bovenbouw surprises 
09.00 uur: Alle kinderen op het plein wachten op aankomst Sint en de Pieten.  

Gerard heet allen welkom. 

09.30 uur:  Naar het speellokaal even op verhaal  komen. 
09.45 uur:  Spelletjescircuit/surprises. Sinterklaas en Pieten blijven  bij de onderbouw 

10.15 uur: Pauze : Koek en drinken van de OR   
10.30 uur We gaan verder met de spelletjes en surprises.  

Pieten en Sinterklaas naar de bovenbouw. 

11.15 uur: Onderbouw gaat met Sinterklaas en Pieten naar het speellokaal voor cadeau 
en foto. 

12.00 uur: Afscheid van Sint en Pieten/ kinderen naar de klassen 
12.20 uur:  eventueel nog even buiten spelen.  
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Kijkmiddag surprises groep 5 t/m 8 op 1 december  
Op donderdag 1 december, van 15.30 uur tot 16.15 uur en op sinterklaasochtend van 8.00 
uur tot 8.30 uur, bent u als ouder/verzorger van harte welkom om in de klas van uw kind 

te komen kijken naar de prachtige surprises die zijn gemaakt door en voor elkaar. Zoveel 
moeite om iets moois te maken moet bekeken worden, grijp deze kans!                       
Dringend verzoek om de naam onderop de surprise te zetten zodat de verrassing van 

welke surprise voor wie is in stand blijft. 
Natuurlijk bent u ook welkom in groep 1t/m 4 om de werkjes te bewonderen. 

 
Kerst  
Donderdag 22 december vieren wij het kerstfeest in 
de klassen. Dit doen wij weer met een buffet, net als 
vorig jaar. De kinderen zullen die dag om 14.15 uur 

uit zijn zodat de juffen, meesters en moeders van de 
OR de school mooi kunnen maken voor het diner. 

Voordat de kinderen naar huis gaan is er op het plein 
een kort optreden. Nadere informatie volgt. 
 

 
 

 

Jumboactie 
Wij bedanken alle ouders die voor ons zo geweldig ijverig Jumbopunten hebben gespaard. 
Dit heeft geresulteerd in een bedrag van ongeveer 750,00 euro. Donderdag hebben 
Hansfried en Gerard de check in ontvangst genomen bij de Jumbo in Noordwolde. Van dit 

geld mogen wij materialen bestellen voor de klassen. Daar maken wij dankbaar gebruik 
van. 
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