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Herinnering betaling schoolfonds 
We willen u wijzen op de betaling van het schoolfonds. 

De kosten van het onderwijs worden betaald uit vergoedingen van het rijk. Er zijn 
activiteiten die niet onder deze vergoeding vallen en waar een bedrag per jaar voor wordt 
gevraagd. Dit bedrag, dat dient voor de betaling van festiviteiten als Sinterklaas, Kerst, 

Pasen, schoolreis e.d., wordt jaarlijks vastgesteld en geïnd door de ouderraad.  
In het schooljaar 2015-2016 is dit bedrag voor de kinderen in de groepen  

1 t/m 6 € 57,75 en voor de leerlingen in de groepen 7-8 € 73,50.  
Onder vermelding van ‘schoolfonds’ en de volledige naam van uw kind dient u het geld te 
storten op rekeningnummer NL 90 RABO 0365804738, t.n.v. Schoolfonds 

Wilhelminaoord.  

 

Coöperatief leren  
Op donderdagmiddag 19 januari heeft het onderwijsteam een studiemiddag gehad over 

Coöperatief leren. Coöperatief leren wordt ook wel samenwerkend leren genoemd. Bij 
coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen de sterkere en de wat zwakkere 

leerlingen.  

Deze samenwerking wordt gestimuleerd door coöperatieve 
werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of groepjes 
werken. De kinderen zoeken samen naar een oplossing en 

helpen elkaar. De gedachte hierachter is dat zowel de 
zwakke als de sterke kinderen hiervan leren. De zwakke 

leerlingen, doordat ze uitleg krijgen en aangemoedigd 
worden. De sterke leerlingen, omdat zij de stof op een hoger 
niveau leren beheersen als ze het aan anderen uitleggen. Bij 

coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, 
maar ook de samenwerking.  

We hebben verschillende coöperatieve werkvormen nader bekeken en geoefend. Deze 

werkvormen zullen regelmatig gebruikt gaan worden tijdens de lessen. Misschien heeft u 
hier al iets over gehoord van uw kind(eren). Wij zijn enthousiast om hiermee aan het werk 

te gaan! 
 

Marije de Boer hervat haar werkzaamheden 
Inde afgelopen periode is onze IB-er, Marije, weer regelmatig op school te vinden. De re-
integratie verloopt naar wens. We zijn blij om te kunnen melden dat Marije in week 6, 

vanaf dinsdag 7 februari, haar taak weer volledig uit zal voeren. Ze heeft er zin in en is al 
volop bezig om zich te verdiepen in de lopende ontwikkelingen. 

mailto:kievitshoek@talentwesterveld.nl
http://www.kievitshoek.nl/
http://www.wij-leren.nl/cooperatief-leren-artikel.php
http://www.wij-leren.nl/cooperatieve-werkvormen.php
http://www.wij-leren.nl/cooperatieve-werkvormen.php


 

Nieuwsbrief 6 

februari 2017 
 

Linthorst Homanstraat 24  8384 EE Wilhelminaoord 

kievitshoek@talentwesterveld.nl  www.kievitshoek.nl 

 

Afscheid Roelien Vos 
Tijdens de afwezigheid van Marije de Boer heeft Roelien Vos haar taak tijdelijk 

overgenomen. Dat betekent dat we per 3 februari afscheid nemen van Roelien Vos. Ook 
langs deze weg willen we haar bedanken voor de consciëntieuze manier waarop ze haar 
taak heeft uitgevoerd. 

Jaccolien Adolf 

Herhaalde oproep !!! 
Aan het einde van het schooljaar nemen drie ouderraadsleden afscheid. Dat zijn Gonnie 

Dassen, Aletta v.d. Haar en Sandra Kruijer. Dat vinden we heel jammer. We bedanken 
jullie alvast via de nieuwsbrief voor je constructieve en enthousiaste inzet 
Maar per periode moet er natuurlijk gerouleerd worden en u krijgt nu de kans om u in te 

zetten via de ouderraad.  
We zijn er vroeg bij om nieuwe leden zoeken voor onze ouderraad. Onder deze leden hoort 

ook een penningmeester. Hebt u belangstelling? Neemt u dan a.u.b. contact op met één 
van de leden van de ouderraad. 
 

Even voorstellen….  
Mijn naam is Kelly Hugen, ik woon in Hoogeveen en ben 16 jaar.  

Ik zit op het vmbo. Ik volg het intra sectorale programma binnen  
de sector Zorg en Welzijn op Mr. Harm Smeenge  

(RSG Wolfsbos in Hoogeveen). Deze opleiding is bedoeld als  
voorbereiding op een vervolgstudie in de gezondheidszorg,  
dienstverlening, sport en welzijn. Ik heb gekozen voor zorg en welzijn,  

omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken.  
Later zou ik er graag mijn beroep van maken. Ik kom stage lopen in  

groep 3/4 op OBS de Kievitshoek op donderdag en vrijdag.  
 

KIES (kinderen in echtscheidingssituaties)   

Op vrijdag 3 maart 2017 starten we een KIES groep in Diever. Een Kies-groep is een 
lotgenotengroep voor kinderen die gescheiden ouders hebben. In deze groep praten we, 

maar doen we ook opdrachten en spelletjes. De groep vindt plaats onder schooltijd, we 
doen dit bewust, zodat kinderen niet na school nog tijd moeten inleveren voor Kies ipv 

spelen met vrienden of sporten. We merken aan de kinderen die mee hebben gedaan met 
de groep dat het hen heeft opgelucht om er eens over te hebben met lotgenoten, soms 
begrijpen ze de situatie beter en voelen ze zich meer begrepen. Het kan zijn dat een 

leerkracht u benadert over Kies, omdat hij/zij inschat dat dit fijn zou kunnen zijn voor uw 
kind. U kunt als ouders zelf uw kind aanmelden. Belangrijk is dat, indien beide ouders 

gezag hebben, beide ouders akkoord gaan. 

mailto:kievitshoek@talentwesterveld.nl
http://www.kievitshoek.nl/
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Als extra bijlage bij deze nieuwsbrief is er een Flyer te vinden van KIES, hierin staat meer 
informatie. Heeft u vragen over Kies, of wilt u uw kind aanmelden, dat kan bij de 
trainers:  Mara Denkers (m.denkers@welzijnmw.nl) of Ellen Dekker 

e.dekker@welzijnmw.nl. U kunt ook altijd de schoolmaatschappelijk werker van uw school 
benaderen voor vragen.   

SOVA/ weerbaarheidstraining 
Graag willen we u via deze nieuwsbrief informeren over een sociale vaardigheid training die 
wij willen starten op donderdag 2 maart 15:30 in Havelte. Deze training zal zijn voor 

kinderen van de basisschool va groep 5 t/m 8. In deze groep komen verschillende thema’s 
aan de orde, we hebben het over stevig staan, zelfvertrouwen, grenzen stellen en 

aanvoelen,  maar ook over hoe maak ik vrienden en hoe hou ik ze ook.  

We starten vooraf aan het begin van de training met intake gesprekken met ouder(s)/ 
verzorger(s) en kind. Hierin horen we ook welke thema’s er voor hem/haar spelen. Aan de 
hand van de intake’s kunnen we onze training aanpassen aan de behoeftes van de 

kinderen. De training zal bestaan uit 8 
bijeenkomsten, deze zijn in Havelte. De 

training is gratis. In een groep kunnen max 10 
kinderen meedoen. Als er teveel aanmeldingen 
zijn zal ook naar leeftijd gekeken worden.  

 
U kunt uw kind aanmelden via de mail: e.dekker@welzijnmw.nl / m.denkers@welzijnmw.nl 

 Kindermishandeling......hoe ga je hier mee om 

 

Wat doen we als omgeving met signalen van kindermishandeling? 

Als een buurkind of jongere  toch wel erg vaak onder de blauwe plekken zit of in de winkel 
wordt afgetuigd door de ouder, kan dat vermoedens van kindermishandeling opleveren. 

Maar wat doe je dan als omstander bij kindermishandeling? Het kind helpen wil iedereen 
wel, maar het is niet duidelijk of het alleen een vermoeden is. En wat gebeurt er als er wel 
wordt gemeld? Kortom wat doe je als je kindermishandeling constateert? 

 
Veilig Thuis om kindermishandeling te melden 

Mensen die vermoeden dat een kind in hun omgeving wordt mishandeld, kunnen bellen 
met Veilig Thuis in hun omgeving ( Veilig thuis Drenthe: ) 088 2460244   Wie belt met zo’n 
instantie krijgt een gesprek met een medewerker die een heel lijstje met vragen heeft voor 

degene die belt ook wel melder genoemd. Iedereen kan overigens bellen. Van de leerkracht 
op school tot de buurman of buurvrouw tot familieleden en de maatschappelijk werker.  

 

mailto:kievitshoek@talentwesterveld.nl
http://www.kievitshoek.nl/
mailto:m.denkers@welzijnmw.nl
mailto:e.dekker@welzijnmw.nl
mailto:e.dekker@welzijnmw.nl
mailto:m.denkers@welzijnmw.nl
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Meldingen van professionals over kindermishandeling zijn niet anoniem 
Voor mensen die bijvoorbeeld hulpverlener of leerkracht zijn is het wellicht wel moeilijker 

om kindermishandeling te melden. Zij kunnen namelijk niet anoniem bellen, maar moeten 
zich bekend maken en aangeven waarom bij hen het vermoeden bestaat. Bovendien 

moeten zij met het gezin gesproken hebben over het probleem. Hulpverleners zitten ook 
vaak in een soort spagaat, want zij hebben vaak te maken met de ouders die mogelijk 

mishandelen. Soms is dat een ouder die zelf helemaal vast is gelopen of iemand die 
psychisch ziek is en onder behandeling is. De hulpverlener is in dat geval aangesteld voor 
de ouder, maar kan nog wel kindermishandeling signaleren. Moeilijk, maar in het belang 

van het kind wel cruciaal. Dit gaat volgens de meldcode, welke sinds 2013 verplicht is. 
 

Wat is kindermishandeling? 
Kindermishandeling is niet alleen een situatie waarbij een kind geslagen wordt. In 
tegendeel. Er zijn ook kinderen die nooit met een vinger worden aangeraakt, maar die 

psychisch zo slecht worden behandeld dat dit hen een trauma voor het leven op kan 
leveren. Ook seksueel misbruik is kindermishandeling. De meeste ouders of verzorgers 

mishandelen hun kind niet met opzet. Vaak kunnen zij de zorg voor hun kind door eigen 
problemen niet (meer) aan of weten niet goed wat hun kind nodig heeft. 
Kindermishandeling vindt meestal binnen de huiselijke kring plaats. We noemen dat 

huiselijk geweld. Kinderen kunnen ook op andere plekken mishandeld of misbruikt worden, 
bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf, op school of op de sportclub. Maar het kan ook 

gebeuren op andere plekken, bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf, op school of op de 
sportclub. 
Vormen van kindermishandeling: 

• Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld, zoals schoppen en 
slaan. 

• Emotionele of geestelijke mishandeling: een volwassene scheldt het kind vaak uit, 
doet afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het opzettelijk bang. 

• Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg die het nodig heeft. 

• Emotionele of geestelijke verwaarlozing: het kind krijgt te weinig positieve aandacht. 
De ouders of verzorgers negeren de behoefte van het kind aan liefde, warmte en 

geborgenheid. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer een kind getuige is van geweld tussen 
ouders. 

• Seksueel misbruik: de volwassene raakt het kind op een seksuele manier aan. 

 
Bellen over kindermishandeling  

Mensen die kindermishandeling vermoeden en daar graag met iemand over willen praten of 
een melding willen maken kunnen bellen met het landelijk nummer Veilig Thuis op: 0800-
2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) 
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