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Open huis 
Het voortgezet onderwijs organiseert open dagen. In het onderstaande overzicht de data 

voor Tromp Meesters en Eekeringe. 
 
Woensdag 25 januari 2017. RSG Tromp Meesters. Beide 

locaties.  
Van 13. 00 uur tot 21.30 uur. 

 
Donderdag 26 januari 2017. RSG Tromp Meesters. Locatie 
Lijsterbesstraat.  

Van 18.30 uur tot 21.30 uur.  
 

Woensdag 1 februari 2017. Eekeringe. Van 19.00 uur tot 21.15 uur.  
Donderdag 2 februari m2017. Eekeringe. Van 19.00 uur tot 21.15 uur. 

 

 

Actie Jumbo 
De actie heeft voor onze school een paar prachtige prijzen opgeleverd. Voor het 
beschikbare geld zijn de volgende spullen gekocht:  

 
Riksha, Kid K’NEX (een klassenset), Kid K’NEX transport en een doos 

Kleurvingers. 
Daar zijn we hartstikke blij mee. Nogmaals dank voor alle 

medewerking. 

 
 

 

Inloopochtenden 
Uit de ouderenquête over de inloopochtenden, die door 28 ouders is ingevuld, blijkt dat 
89,3 % van de ouders positief staat tegenover de inloopochtenden. Dat is de overgrote 

meerderheid. Ook de leerkrachten zien de meerwaarde van deze keuze. 70,4 % van de 
ouders die de enquête heeft ingevuld geeft aan geen behoefte te hebben aan inloop op de 

middag.  
Een klein aantal ouders heeft aan de enquête nog een opmerking toegevoegd, deze waren 
zo divers dat wij daar geen verandering van regels etc. voor gaan doen. 

Dat betekent dat vanaf nu de deuren om 8.15 uur open blijven en u als ouder van harte 
welkom bent om een kijkje in de klas te komen nemen met uw kind(eren). 

 
 

http://www.rsgtrompmeesters.nl/
https://pbs.twimg.com/profile_images/1847878937/logo---_avatar_---Eekeringe.jpg
http://www.rsgtrompmeesters.nl/
https://pbs.twimg.com/profile_images/1847878937/logo---_avatar_---Eekeringe.jpg
http://www.rsgtrompmeesters.nl/
https://pbs.twimg.com/profile_images/1847878937/logo---_avatar_---Eekeringe.jpg
mailto:kievitshoek@talentwesterveld.nl
http://www.kievitshoek.nl/
http://www.rsgtrompmeesters.nl/
https://pbs.twimg.com/profile_images/1847878937/logo---_avatar_---Eekeringe.jpg
http://www.rsgtrompmeesters.nl/
https://pbs.twimg.com/profile_images/1847878937/logo---_avatar_---Eekeringe.jpg
http://www.rsgtrompmeesters.nl/
https://pbs.twimg.com/profile_images/1847878937/logo---_avatar_---Eekeringe.jpg
http://www.rsgtrompmeesters.nl/
https://pbs.twimg.com/profile_images/1847878937/logo---_avatar_---Eekeringe.jpg


 

Nieuwsbrief 5 

   januari 2017 
 

Linthorst Homanstraat 24  8384 EE Wilhelminaoord 

kievitshoek@talentwesterveld.nl  www.kievitshoek.nl 

 

Studiemiddag 
Op donderdagmiddag 19 januari 2017 is er een studiemiddag met als 

onderwerp “coöperatief werken”. Op deze middag gaat het 
onderwijsteam aan de slag met verschillende werkvormen, 
achtergronden en doelen van de coöperatieve manier van werken. De 

ideeën en voorbeelden komen weer terug in de lessen zodat onze 
leerlingen er optimaal van kunnen profiteren. Het betekent,voor die 

middag, dat alle leerlingen vrij zijn.  
 

 
 

Logopedie op school.  
 
Sinds een aantal jaren is het mogelijk om logopedische hulp 
op school te krijgen. Met logopediepraktijk “Verbalis” uit 

Meppel/Vledder is er een overeenkomst. Rianne Kooiker 
heeft iedere maandagmiddag zitting in De Kievitshoek.  
 

Logopediepraktijk Verbalis is gespecialiseerd in onderzoek, begeleiding en behandeling 
van problemen met communiceren, spraak- en taalontwikkeling, stemgeven, 

leesvaardigheden, afwijkend mondgedrag, slikken, ademhaling en gehoor.  
 

Rianne Kooiker 

Rianne is sinds begin 2014 werkzaam voor logopediepraktijk 
Verbalis. Ze werkt voor Verbalis op verschillende locaties in zowel 

Meppel als Vledder.  
Rianne is allround logopedist met specialisaties op gebied van 
afwijkend mondgedrag, de spraak- en taalontwikkeling bij (jonge) 

kinderen en de voorschotbenadering (klanken en letters) bij 
kleuters. 

 
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met Rianne. Ze is 

te bereiken op 0611778622. Mocht uw kind in aanmerking komen en via school worden 

aangemeld, dan gaat dat altijd op grond van uw toestemming. Geen toestemming, geen 
behandeling. Door een logopedist binnen de school te hebben, wordt de drempel verlaagd 

om gebruik te maken van deze ondersteuning. 
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Taalpunt Westerveld 
In elke gemeente in Nederland is of komt een Taalpunt.  

In de gemeente Westerveld is het Taalpunt in de bibliotheek Diever. 
 
Wat is een Taalpunt? Het is een plek waar volwassenen terecht kunnen als ze beter willen 

leren lezen of schrijven. Iemand die de computer beter wil leren gebruiken, kan hier ook 
terecht. Vrijwilligers begeleiden de deelnemers. We begeleiden veel 1 op 1. 

Eén deelnemer en één vrijwilliger. We werken zoveel mogelijk in de buurt waar de 
deelnemer woont. 
Onze vrijwilligers krijgen eerst een cursus in het Taalpunt. Zo kunnen ze de deelnemers zo 

goed mogelijk helpen. 
 

Voor wie is het Taalpunt? Het is er voor volwassenen die Nederlands als moedertaal hebben 
(NT1), maar die moeite hebben met lezen en schrijven in het dagelijks leven.  
Het is er ook voor mensen die Nederlands als tweede taal leren (NT2). 

Het is er voor iedereen die moeite heeft met het gebruiken van de computer. 
Ons leven speelt zich steeds meer online af. Van het bestellen op internet tot het 

aanvragen van een toeslag. Iedereen moet kunnen omgaan met een computer. 
Hier kunnen onze vrijwilligers ook bij helpen. 
Het Taalpunt is er ook voor vrijwilligers. Zij kunnen er terecht voor informatie, advies of 

geschikt lesmateriaal. 
 

Waar vind je het Taalpunt? Het Taalpunt Westerveld bevindt zich in de bibliotheek Diever. 
De Taalpunt coördinator is daar 2 keer per week aanwezig voor vragen of informatie. Voor 

mensen die geholpen willen worden met taal en voor vrijwilligers die anderen willen helpen 
met taal. De hulp en begeleiding vanuit het Taalpunt is gratis. 
 

Taalpunt Westerveld - Dingspil 10 - 7981 BB Diever 
Openingstijden Taalpunt: dinsdag van 14.00 – 16.00 uur  

      donderdag van 18.00 – 20.00 uur 
Email: info@taalpuntwesterveld.nl          Tel: 06-83052276 
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Even voorstellen  
Marion Loos, lees-mediaconsulent 
 

Vanaf 1 september 2016 ben ik werkzaam in de gemeente 
Westerveld als lees-mediaconsulent voor de Bibliotheek op 

School.  In de afgelopen maanden ben ik achter de schermen 
bezig geweest met tal van werkzaamheden van 

Kinderboekenweek tot… 
 
 

 Jouw.Buzz 
In de maand november is jouw.buzz bij bijna alle scholen langs geweest in de gemeente 

Westerveld. Samen met een paar collega’s, heb ik kinderen kennis laten maken met het 
programmeren van robots; muziek maken op een MacBook met behulp van een banaan, 
lepels, 3-D printen. 

 
 Leesvirus 

In januari start voor groep 5/6 het Leesvirus.   
Leesvirus.nl is de meest besmettelijke boekensite van Nederland.  
Kinderen gaan tien mooie, spannende, grappige boeken lezen. Via de 

website gaan ze meningen delen en vragen beantwoorden van de quiz.  
 

 Drentse Kinderjury 2017 
Daarna begint in februari de Drentse Kinderjury 2017 
Leerlingen uit groep 7/8 lezen 10 door de bibliotheek geselecteerde boeken en gaan deze 

verwerken in een leeslogboek. 
In de klas wordt in april/mei gestemd hoeveel punten op de schaal van 1: 10 een boek 

verdiend heeft. De uitslag wordt vervolgens provinciaal doorgegeven en het boek met de 
meest stemmen wint uiteindelijk de Drentse Kinderjury 2017. 
 

Bij aanvang van de projecten ga ik zoveel mogelijk de deelnemende klassen bij langs om 
de boeken te introduceren en kinderen te prikkelen tot lezen. 

 
Tot ziens op school (of in de bibliotheek Diever). 
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