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Afwezigheid juf Jaccolien 
De uitslag van het laatste onderzoek was voor juf Jaccolien teleurstellend. Er is nog 
onvoldoende duidelijkheid over de oorzaak van haar ziekte. Dat betekent dat ze opnieuw 

een onderzoekstraject in moet. De arts heeft haar verboden om te werken. Dat is zuur voor 
Jaccolien. We leven met haar mee en wensen haar ook langs deze weg heel veel sterkte 

met het onderzoek.  

Vervanging 
Naar het zich laat aanzien zal Jaccolien langere tijd afwezig zijn. Inmiddels hebben we 

Merle Wesselink bereid gevonden om de donderdag in groep 5 de honneurs waar te 
nemen. Erna en Merle hebben hier al werkoverleg over gevoerd.  
De waarnemende taken voor de directeur worden uitgevoerd door Karin en José (Meijer). 

Wanneer Miriam cursus Het Jonge Kind heeft, zal Karin haar niet vervangen, zij is dan 
bezig met directie-ondersteunende taken of staat voor groep 7/8. Tijdens de studiedagen 

van Miriam komt Merle Wesselink voor de leerlingen van groep 1 en 2. Hier zijn inmiddels 
afspraken over gemaakt. 

Stage Suzanne Hessels 
In komende periode is Suzanne bezig met haar post HBO opleiding “Bewegingsonderwijs”. 

Hiervoor moet ze verschillende gymnastieklessen geven. Op haar verzoek vinden deze 
lessen plaats op De Kievitshoek. Om precies te zijn, op de vrijdag de in de Spronk. 

Tijdens deze lessen worden er filmopnames gemaakt. Deze opnames zijn alleen voor 
studiedoeleinden en zijn dus niet voor algemeen gebruik. Na gebruik worden de opnames 

gewist. 

Korfbal 
Woensdagochtend 14 september was het zover, twee 
spelers van het Nederlands korfbalteam kwamen 

groep 6/7 en groep 7/8 een korfbalclinic geven. 
Celeste Split en Laurens Leeuwenhoek waren bij ons 

te gast, beide spelen zij in het Nederlands team en 
komen zij voor hun eigen verenigingen uit in de 
korfbal league. Ondanks de hitte werd er fanatiek 

gesport en kennisgemaakt met de sport korfbal. 
Vooral het scoren bleek best lastig, maar ook wel heel 

erg leuk! Na afloop hebben de kinderen nog een 
handtekening kunnen scoren bij de twee topsporters. We kijken met veel enthousiasme 
terug op deze korfbalclinic.  
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Ouderbetrokkenheid 3.0, 
Op veel scholen zijn ouders niet écht een onderdeel van de school. Er vindt onvoldoende 
interactie plaats. Wij vinden het belangrijk  dat u betrokken wordt in het onderwijsproces 

van uw kind. Ouders en leerkracht moeten samen op zoek gaan naar nieuwe inzichten en 
oplossingen. Dit kan alleen als u actief betrokken bent in dit proces.  

 
Ouderbetrokkenheid 3.0: een concept om ouders en 

leraren anders te laten kijken naar hun samenwerking 
en zo samen te zorgen voor een goede 
schoolontwikkeling van het kind.  

Ouderbetrokkenheid 3.0 is het thema voor de 
ouderavond op 13 oktober aanstaande. We willen, 
samen met u, een belangrijke stap zetten. Uw inbreng 

is dus belangrijk. Laat die kans niet voorbijgaan!  
 
U bent van harte uitgenodigd op donderdag 13 

oktober. Om 19.30 uur starten we met het thema “ouderbetrokkenheid 3.0”.  Sluiting is 
uiterlijk 21.30 uur. Deze avond vindt plaats op obs De Hoekstee te Vledder.  

 

Schoolfruit 
Obs De Kievitshoek is, net als vorig jaar, ingeloot om deel te 

mogen nemen aan het EU-schoolfruitproject. EU-Schoolfruit 
stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas. 
Deelnemende scholen ontvangen 20 weken lang gratis 

schoolfruit voor alle leerlingen. De kinderen krijgen per week 3 
stuks groente of fruit.  De schoolfruitleveringen starten in de 

week van 7 november 2016 en lopen t/m de week van 10 april 
2017. U wordt binnenkort geïnformeerd over de dagen waarop 
de kinderen fruit op school zullen krijgen.  

Wij zijn blij dat we weer zijn ingeloot. Op onze weg naar een 
gezonde school is dit een mooi begin!  
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Studiemiddag 7 november 
Op maandagmiddag 7 november heeft het onderwijsteam een 
studiemiddag over ouderbetrokkenheid. De kinderen zijn deze 

middag vrij!  
 

Jeugdsportfonds  
Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de 

gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een laag 
inkomen heeft. Eén van die regelingen is het jeugdsportfonds.  

Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. 
Hiervoor is in het jeugdsportfonds een bedrag van maximaal €225,- per kind per jaar 

beschikbaar. U kunt dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon. Kim Dijkstra, 
beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van die tussenpersonen. U kunt contact 

met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl  

Luizencontrole 
In de afgelopen periode is er een hoofluiscontrole geweest op school. Er zijn passende 
maatregelen genomen waar dat nodig was. Toch blijft het belangrijk dat u ook zelf 

controleert. De controle op school is belangrijk, maar daarmee kunnen we niet alles 
ondervangen. We adviseren u daarom regelmatig zelf te controleren. Mocht u neten of 

luizen constateren, meldt u dat a.u.b. op school. Zo maken we de bestrijding effectiever. 
 

 
Peil.Bewegingsonderwijs 

  

Onze school doet mee aan het onderzoek Peil.Bewegingsonderwijs. 
Daarom zal binnenkort tijdens een gymles gekeken worden of de 

leerlingen van groep 8 van onze school het leuk 
vinden om te bewegen en hoe goed ze dat 

kunnen. Voor alle duidelijkheid, het gaat er niet om wie de beste van de 

klas is, maar om hoe goed de kinderen gymactiviteiten kunnen uitvoeren 
en wat ze motiveert om goed mee te doen met gymlessen.  

 
Kinderfysiotherapie op school 
Door de meeste zorgverzekeraars wordt kinderfysiotherapeutische behandeling vergoed op 

scholen. Zo zijn wij als praktijk inmiddels in Westerveld verbonden aan de basisscholen in 
Dwingeloo, Vledder, Uffelte en Wapserveen. Met Fysioplus Diever-Dwingeloo (waar de 

kinderfysiotherapie onder valt) is er een overeenkomst. 

Daarom informeer ik u graag over wat kinderfysiotherapie voor uw kind kan betekenen. 
Mocht uw kind in aanmerking komen en via school worden aangemeld, dan gaat 

mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
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dat altijd op grond van uw toestemming. Door een kinderfysiotherapeut op school te 
hebben, wordt de drempel verlaagd om gebruik te maken van deze ondersteuning. De 
voordelen van kinderfysiotherapie op school: 

 
 Er is sprake van efficiëntere begeleiding doordat er direct met leerkracht en IB-er 

kan worden overlegd, 

 Behandeling kan plaatsvinden op de plek waar de hulpvraag is, 

 Er is goede aansluiting op de ontwikkeling op school 

 
 Er kan integraal gewerkt worden om doelstellingen te bereiken. 

 
Kinderfysiotherapie richt zich op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 
jaar. Er vindt onderzoek, begeleiding en behandeling plaats van 

problemen die te maken hebben met  de motorische ontwikkeling.  
De grove motoriek (o.a. angst voor bewegen, snel vallen/struikelen, 

), de fijne motoriek (o.a. moeite met knippen, kleuren, tekenen), de 
complexere motoriek (o.a. veters strikken, zwemmen, bouwen met 
constructiematerialen, schrijven, knutselen).  

Daarnaast ziet de kinderfysiotherapeut kinderen met hoofd- 
buikpijnklachten, orthopedische klachten, verkeerde houding, 

hyperventilatie, astma, reuma, overgewicht, 
zindelijkheidsproblemen. 

Kinderfysiotherapie op school is direct toegankelijk, dit betekent dat u geen verwijzing 

nodig heeft van uw huisarts of specialist. Wanneer u een verwijzing heeft of uw kind wilt 
aanmelden voor kinderfysiotherapeutische behandeling, kunt u via de leerkracht van uw 

dochter of zoon contact opnemen met Monique. Ook kunt u Monique  rechtstreeks 
benaderen via telefoonnummer: 0521-593484 of via mail; 
moniquefysioplusdiever@gmail.com   

 

 

 

 

 

mailto:moniquefysioplusdiever@gmail.com


 

Nieuwsbrief 2 

Oktober 2016 
 

Linthorst Homanstraat 24  8384 EE Wilhelminaoord 

kievitshoek@talentwesterveld.nl  www.kievitshoek.nl 

 

Sparen voor je School 
Bij JUMBO ontvangt u wellicht “schoolpunten”. Achterop deze kaartjes staat een code. Deze 
code moet via de website: jumbo.com/sparenvoorjeschool, worden ingevuld. U kiest dan 

voor De Kievitshoek. Op die manier sparen wij punten voor speeltoestellen. Vindt u dat 
teveel rompslomp, lever dan a.u.b. de kaartjes op school in. Dan zorgen wij voor de 

aanmelding. Alvast bedankt voor de medewerking. We zijn blij met de punten!!! 

Fietscontrole.  
Op maandag 24 oktober worden de fietsen van de kinderen weer gecontroleerd door Veilig 

Verkeer Nederland. Dit gebeurt op een mooi moment in het jaar. Het wordt sneller donker, 
bladeren vallen, dan is het fijn wanneer o.a. licht en remmen gecontroleerd zijn zodat uw 
kind veilig naar en van school gaat. U hebt nog een maand om eventuele gebreken te 

(laten) repareren.  

Kinderboekenweek.  
Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek met als thema “Voor altijd jong”. Er zal 

extra aandacht worden besteed aan lezen en boeken op school. Doet u thuis mee? 
www.kinderboekenweek.nl  

 

 


