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De kop is er weer af!  

We zijn het schooljaar 

2018-2019 met veel zin 

van start gegaan. 

Gelukkig waren alle 

leerlingen en 

leerkrachten weer 

gezond op school.  

We willen onze nieuwe 

leerlingen speciaal  

welkom heten. We wensen hen veel plezier bij ons op school. We gaan er met z’n allen een mooi 

schooljaar van maken! 

Misschien overbodig om te vermelden, maar als u dingen wilt bespreken, vragen of opmerkingen 

hebt (zowel positief als verbeterpunten), dan zijn die altijd welkom. U kunt uiteraard bij de 

leerkracht terecht, maar de deur van het kantoor van Albert (en Jaccolien) staat ook altijd open, 

mocht er iets te bespreken zijn, wees welkom!  

 

Kennismaking donderdag 27 september 
Als u deze nieuwsbrief leest, dan zitten de eerste twee weken van het schooljaar er alweer op. Ik 

heb deze twee weken als heel plezierig ervaren. Na een hartelijk welkom door de leerkrachten 

heb ik al veel handen van ouders mogen schudden en ben ik in alle klassen even langs geweest 

om kennis te maken. Ik heb heel veel namen gehoord en heb niet de illusie dat ik deze allemaal 

ga onthouden. Mijn bedoeling is dat ik de eerste weken vooral zal gebruiken om de school te 

ontdekken en iedereen nog beter te leren kennen. 

 

Om dit te bespoedigen wil ik jullie uitnodigen voor een kennismakingsavond op donderdag 27 

september. U bent welkom vanaf 19.30 uur. Het eerste half uur is bedoeld als inloop , daarna wil 

ik graag met jullie in gesprek over hoe ouders de school beleven en ontvang ik graag tips en tops 

van jullie. De avond duurt tot uiterlijk 21.00 uur.   

 
 
 
 
 
Samenstelling MR: Jan Ham, Eric Seesing (oudergeleding), Jaccolien Adolf en Erna Min 

(namens het personeel). Informatie via mr-kievitshoek@talentwesterveld.nl 

 

De MR-geleding van Kievitshoek komt op woensdag 3 oktober weer bijeen,  samen met de MR 

van obs De Hoekstee. We willen graag een samenwerking bewerkstelligen zonder af te doen aan 

de identiteit van de beide scholen. Hier gaan we de komende tijd mee aan de slag. Enkele andere 

belangrijke gespreksonderwerpen zullen zijn: de lestijden, de Gezonde School, besteding van het 

geld voor de werkdrukvermindering en het bespreken en goedkeuren van officiële documenten 

zoals de schoolgids, het schooljaarverslag en het schoolplan. 

 

 

 
BELANGRIJKE DATA: 
24-09: Shakespeare theater gr 8  
24-09: Start week van de Pauzehap gr 5 t/m 8 
27-09: Kennismakingsavond. 
01-10: oud-papieractie  
03-10: Opening Kinderboekenweek 
11-10: Avond over  opvoeden Schoolmaatschappelijk werk  
22-10: Start herfstvakantie 
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Informatie 
Bij de ingang van de school hangen naast de deur twee informatieborden. Geregeld hangen we 

daar informatie op die voor u of uw kind interessant kan zijn.  

 

Even voorstellen: 
 
Klaas Jan Slomp 
Even voorstellen… Mijn naam is Klaas Jan Slomp en ik ben 28 jaar. Samen met 

mijn vriendin woon ik in Ruinerwold. De afgelopen jaren was ik werkzaam op 

basisscholen in Nieuwlande en Hoogeveen. Daar heb ik voornamelijk lesgegeven 

aan de bovenbouw en dat deed ik met veel plezier. Ik merkte dat ik toe was aan 

een nieuwe uitdaging. Zo kwam ik terecht in Wilhelminaoord.  

De eerste twee weken zitten er inmiddels alweer op. Na een prettige 

kennismaking met leerlingen, collega’s en ouders en het verloop van deze weken 

heb ik een hele fijne indruk van de school gekregen! Ik kijk met veel plezier uit 

naar de tijd die gaat komen op deze school en ik hoop op een plezierige samenwerking met iedereen.  

Ik ben dagelijks aanwezig op school. Op maandagochtend t/m donderdagochtend geef ik les aan 

groep 8, op de middagen aan groep 7 en 8. En op de vrijdagochtend verzorg ik de gymlessen aan de 

groepen 3 t/m 8.  

Naast mijn werk besteed ik voornamelijk tijd aan sport. Op de dinsdag- en vrijdagavond geef ik 

trainen aan de selectie van onze plaatselijke korfbalvereniging en op de zaterdag of zondag verzorg ik 

de coaching van het tweede team. Ik ben een voetballiefhebber en mag graag hardlopen en 

tennissen. Naast het sporten hou ik ervan om gezellige uitstapjes te maken met mijn vriendin, 

vrienden of familie.  

Mocht u iets willen vragen of bespreken op school, schroomt u zich niet om me aan te spreken.  

 

Nienke de Bruin 
Hoi! 

Ik ben juf Nienke, 25 jaar en ik woon samen met mijn vriend in Vledder. Mooi dichtbij, en ik vind het 

dan ook heerlijk om elke ochtend op de fiets naar Wilhelminaoord te komen. Naast juf doe ik aan 

scouting waar veel van jullie mij van zullen kennen. Ik voetbal bij het dames team van ST Old 

Forward/BEW.  

Drie jaar geleden heb ik hier ook al een jaar ingevallen, en de keuze was 

dan ook niet moeilijk toen ik gevraagd werd om hier te komen invallen. 

De Kievitshoek is een fijne school om te leren en plezier te hebben. 

Komend jaar ben ik op de donderdag en de vrijdag werkzaam op de 

Kievitshoek. Donderdag sta ik voor groep 3/4 en vrijdag voor groep 5/6. 

Ik kijk uit naar komend jaar! 

 

Woensdag en vrijdag 12.25 uur vrij 
Om de kinderen wel voldoende uren te laten maken is er voor gekozen om de schooldag op 

woensdag met 10 minuten te verlengen, waardoor de kinderen nu op woensdag om 12.30 uur 

en op vrijdag om 12.20 uur vrij zijn.  Deze verschillende eindtijden zorgen voor veel verwarring. 

Daarom hebben we besloten om op beide dagen de lessen tot 12.25 uur te laten duren. De 

andere dagen blijven onveranderd. 



 
 
 

Nieuwsbrief 1 

   september 2018 
 

 
Zelf persoonsgegevens bijhouden in Parnassys 
Door in te loggen op het ouderportaal van Parnassys kunt u ook zelf uw persoonsgegevens op 

juistheid controleren en eventueel aanpassen. Bijvoorbeeld: telefoonnummer of e-mailadres. 

Mocht u uw inlogcode niet meer weten, dan kunt u dat aan ons laten weten en dan sturen wij u 

een nieuwe code toe. 

 

Biebouders gezocht 
Lezen is een belangrijk speerpunt bij ons op school. Met bieb op school hebben 

we een goed middel in huis om lezen te stimuleren. Elke maandag kunnen 

kinderen boeken ruilen onder begeleiding van 2 ouders. Door verschillende 

redenen zijn we dringend op zoek naar twee nieuwe ouders die ons hierbij willen 

helpen. Iets voor u? laat het weten aan de leerkracht of meld u aan via 

Kievitshoek@talentwesterveld.nl  

 
OR zoekt 2 nieuwe leden  
De ouderraad is op zoek naar 2 nieuwe leden die de gelederen komt versterken. 

Bij voorkeur zit daar ook iemand bij die de rol van penningmeester op zich zou 

willen nemen. De ouderraad denkt mee en ondersteunt bij de verschillende 

activiteiten die op school worden georganiseerd. Dankzij de ouderbijdrage en de 

opbrengsten van de oud-papieracties kunnen zij ook veel van deze activiteiten 

ook financieren. Al deze inzet van de ouderraad draagt bij aan een rijker aanbod 

van ons onderwijs en aan mooie herinneringen aan de basisschooltijd. Heeft u 

zin om de OR te komen versterken, laat dat dan weten door een mail te sturen 

naar kievitshoek@talentwesterveld.nl.  

 

Het vakantierooster schooljaar 2018/2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oktobermaand kindermaand  
Oktobermaand Kindermaand wordt georganiseerd om kinderen, met hun 
(groot)ouders, gratis kennis te laten maken met kunst, cultuur en erfgoed in 
Drenthe in de maand oktober. Niet voor ieder kind is het vanzelfsprekend om 

musea of theaters te bezoeken en om deel te nemen aan culturele activiteiten. 
Alle leerlingen krijgen op 19 september het speciale (korting)boekje mee met het 

aanbod op zaterdagen en zondagen in oktober. 

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018. 

Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 04 januari 2019. 

Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari 2019. 

Meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019. 
Hemelvaart 30 mei en 31 mei 2019. 

Pinksteren 10 juni 2019. 

Talentdag 11 juni 2019. 

Zomervakantie 25 juli t/m 23 augustus 2019. 

mailto:Kievitshoek@talentwesterveld.nl
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De Gezonde School 
De Kievitshoek heeft, net als De Hoekstee, het vignet “Gezonde School” behaald. Dit 

houdt in dat de scholen zich de komende drie jaar ‘Gezonde School’ mogen noemen. 

Het vignet is behaald op het themacertificaat welbevinden. Dit houdt in dat de 

scholen voldoende hebben kunnen aantonen dat ze werken aan het welbevinden 

van de leerlingen en hierop ook beleid maken.  

 

Dit schooljaar willen we graag het themacertificaat ‘Voeding’ 

aanvragen. Dit betekent dat we het accent zullen leggen op 

‘gezonde voeding’.  Als gezonde start van het schooljaar starten we in de week van 24 t/m 28 

september voor de groepen 5 t/m 8 met  De Week van de Pauzehap: vijf dagen met filmpjes, 

opdrachten en gezonde tussendoortjes voor de hele groep. Leerlingen ervaren met elkaar hoe 

lekker zo’n gezonde pauzehap kan zijn! Ook bewegen en op tijd ontspannen horen natuurlijk bij 

een gezonde start.   

We hebben ons dit schooljaar weer ingeschreven voor het ‘schoolfruit’. We hopen natuurlijk dat 

we weer ingeloot worden. Ook zullen er dit schooljaar meerdere activiteiten georganiseerd 

worden in samenwerking met de beweegcoaches Westerveld. Wij zullen u hierover informeren 

in de Nieuwsbrief. 

 
Formatie schooljaar 2018/2019 

 
 

Plusklas Stichting Talent 
In schooljaar 2017-2018 is Stichting Talent gestart met twee bovenschoolse 

plusklassen. De plusklassen waren toen gevestigd in de Ten Darperschoele in 

Wapse. Omdat de zolder die De Plusklas tot haar beschikking had eigenlijk wat te 

klein (en te warm) was zijn we dit schooljaar uitgeweken naar een lokaal in obs 

De Hoekstee. We starten dit schooljaar met maar liefst vier groepen. Drie van 

deze groepen worden begeleid door José Meijer, voor de vierde groep staat er 

nog een vacature open. Op maandagavond 17 september organiseert de 

Plusklas een ouderavond voor alle ouders van de plusklaskinderen. Meteen in 

diezelfde week gaan drie van de vier plusklassen van start. De Plusklas is 

bedoeld voor kinderen die meer aankunnen dan het reguliere onderwijsaanbod 

hen biedt. Zij moeten op een andere manier uitgedaagd worden. In de 

nieuwsbrief van oktober krijgt u meer inhoudelijke informatie  over de Plusklas 
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Avond over Opvoeden door Schoolmaatschappelijk werk. (SMW)Vrijwel 

elke ouder loopt wel eens tegen kleine of grotere opvoedingsvraagstukken aan. 

Ten onrechte denken veel ouders dat zij de enigen zijn en dat zij er alleen voor 

staan. Niets is minder waar en daarom organiseert schoolmaatschappelijk werk 

op 11 oktober in obs De Kievitshoek een avond over opvoeden. Meer informatie 

volgt in de volgende nieuwsbrief. 
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Nationale Sportweek van start in Westerveld  
Van zaterdag 15 september tot en met zaterdag 29 september vindt de Nationale 

Sportweek weer plaats in Westerveld. Verenigingen houden deze week letterlijk 

en figuurlijk open huis om zo hun sportclub op een positieve wijze onder de 

aandacht te brengen bij de kinderen en volwassenen. Kinderen en volwassenen 

kunnen op de door verenigingen doorgegeven dagen en tijden tijdens de 

Nationale Sportweek gratis meesporten, om hen zo op een laagdrempelige 

manier enthousiast te maken voor de sport.  

Promotie sporten en bewegen  
De Nationale Sportweek is een initiatief van het NOC*NSF met als doel sporten 

en bewegen te promoten. De Nationale Sportweek laat zien hoe gezond en 

vooral leuk sporten en bewegen is. Deze sportieve week zorgt ervoor dat mensen 

op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met sport. U kunt gratis 

deelnemen aan deze trainingen. Van te voren aanmelden is niet nodig. Op de 

Facebookpagina van ‘Beweegcoaches Westerveld’ kunt u de dagen en de tijden 

van elke vereniging tijdens de Nationale Sportweek nog eens nalezen. Tevens 

wordt dit schema aan alle basisschoolkinderen via de scholen verstrekt.  

 

Westerveld in actie  
De Nationale Sportweek is onderdeel van Westerveld in actie!, de uitvoering van 

het programma bewegen en gezondheid van de gemeente Westerveld. Hiervoor 

hebben de beweegcoaches van de gemeente in de vier hoofdkernen werkgroepen 

opgericht. Doel van Westerveld in actie! is het stimuleren van een gezonde 

leefstijl onder alle inwoners van de gemeente Westerveld. 

 

: 
Meer informatie over onderstaande items is te vinden op het informatiebord in school 

 
- 6-10-2018: Open dag Astron Jive. Weekend van de wetenschap. Bouwen aan ’s 

werelds grootste telescoop. (oude Hoogeveense dijk 4, Dwingeloo. 
www.astron.nl) 

- Kleutergym als basis voor elke sport. Sportvereniging Vledder. Sporthal De 
Spronk. Elke dinsdagmiddag van 16.30-17.30 uur 

- 26-09-2018: Sportvereniging Vledder organiseer apenkooifestijn in sporthal De 
Spronk. Start 13.45 (inloop vanaf 13.30 uur) eindtijd: 15.15 uur. Gratis toegang 
en inclusief Koek en zopie. Gymschoenen en gymkleding verplicht. 

- 22-09-2018: Rabobank MTB jeugdddag. MTB-vereniging Havelte. Kosten: € 5,- . 
Eventueel kan fiets gehuurd worden. 11.00-15.00 uur. Inschrijven vanaf 10.00 
uur of via jeugd@mtbhavelte.nl 

-  
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