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Zelfregulering 
Het onderwijsteam van obs De Kievitshoek en obs De Hoekstee heeft dit jaar 

“zelfregulering van leerlingen” als ontwikkelpunt gekozen. Het eerste 
gezamenlijke studiemoment heeft inmiddels plaatsgevonden. Op deze avond 

stond vooral de volgende vraag centraal: Waarom vinden we zelfregulering van 
leerlingen belangrijk? Deze dialoog leidde onder meer tot de volgende 

uitspraken: 
- Zelfregulering leidt tot gemotiveerdheid 
- Zelfregulering vraagt een kritische werkhouding 

- Zelfregulering vraagt om zelfreflectie 
- Zelfregulering vraagt om verantwoordelijkheid 

 
In een mooie volzin hebben we onze missie ten aanzien van zelfregulering als 
volgt beschreven:  
 

We willen kinderen helpen een houding te ontwikkelen, waar ze de rest van hun 
leven baat bij hebben, doordat ze gemotiveerd zijn om op basis van 

zelfverantwoordelijkheid continu te willen blijven leren. 
 

Na het waarom zal de komende periode vooral worden ingestoken op het hoe. 
Hoe gaan we zelfregulatie bevorderen? Op de volgende studiemiddag gaan we 

hiermee gezamenlijk aan de slag. Ondertussen worden leerkrachten uitgedaagd 
om in kaart te brengen wat er op school allemaal al gedaan wordt aan 

zelfregulatie en waar nog winst valt te behalen.  
 

Lampionnen 
We hebben besloten om dit jaar in de bovenbouw niet klassikaal 
een lampion te maken. In het kader van zelfregulering geven wij 
de leerlingen de keuze of ze een lampion willen maken of niet. Wie 

een lampion wil maken krijgt de gelegenheid om zelf de 
verantwoordelijkheid te nemen door met een idee en plan te 

komen. Vervolgens vragen we dit om te zetten in de uitvoering van het maken 
van de lampion. Ons doel is om de kinderen te leren hun eigen 
verantwoordelijkheid te nemen, doelgericht en gemotiveerd bezig te zijn, en te 

leren reflecteren op eigen handelen. Uiteraard ondersteunen wij de leerlingen in 
dit proces!  

BELANGRIJKE DATA: 
22-10: Start herfstvakantie 

 5- 11 : Groep 7/8 Junior College Stad & Esch Diever 
 6 -11 : Oud papier 

 8- 11 : MR vergadering 
14-11 : Start schoolfruit 
16-11 : Bezoek gr 7/8 RSG Lijsterbes 

22-11 : Voorlichting scholen VO ouders  
    Locatie obs De Kievitshoek 

23-11 : Nieuwsbrief 4 
29-11 : Studiedag Kanjertraining (Alle kinderen zijn vrij !) 
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Wat doet de ouderraad nu eigenlijk…. 
De OR ondersteunt de leerkrachten en organiseert de activiteiten die er op school 
plaats vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan activiteiten zoals een Sinterklaas en 
Kerstfeest maar ook een Paasbrunch en voorleesontbijt. 

Als lid help je mee met het organiseren, voorbereiden, begeleiden en opruimen 
van activiteiten. 

Vergaderingen worden altijd in overleg gepland en zullen 's avonds of na 
schooltijd plaats vinden. 
 

De ouderraad is actief in het ophalen van het oud papier in en rondom het dorp. 

De opbrengst van het oud papier zorgt er oa voor dat de OR  dingen kan 
organiseren en bekostigen. 

Heeft u vragen over wat het precies inhoud dan kunt u contact op nemen met 
Christa Leffers (oud papier coördinator) 06 134 82 322 
 

We zijn op zoek naar….  
Op dit moment wordt het penningmeesterschap uitgevoerd door Gonnie Dassen, 
zij heeft geen kinderen meer op de basisschool en dus zijn wij op zoek naar 

iemand die deze taak van haar wil overnemen. Verder zijn wij op zoek naar twee 
OR leden die geen vaste taak willen maar wel leuk vinden om te helpen met het 

organiseren en begeleiden van de activiteiten. En we zoeken nog een oud papier 
coördinator. 
 

De OR bestaat op dit moment uit; 

Juf Miriam (namens het team) 
Juf Heleen (namens het team) 

Christa Leffers (oud papier coördinator, uittredend) 
Barbara Mensink (voorzitter, uittredend ) 
Harmke Donker 

Inge de Jonge 
Omdat we, zoals gezegd, niet op volle sterkte zijn en al die leuke dingen 

natuurlijk willen blijven organiseren, zoeken we nog een aantal ouders (mannen 
zou leuk zijn voor een goede mix, maar vrouwen zijn uiteraard ook welkom). 
 

Kortom; wil jij ook die slagroom op de schooltijd van de kind(eren) zijn? Sluit je 

dan bij ons aan!! 

 
Openbare vergadering Ouderraad 
Maandag 12 november is er een OR-vergadering. Deze is, zoals altijd, openbaar 

en iedereen is welkom om aan te schuiven. We starten om 19.30 uur, op school. 
Bij deze vergadering zal de penningmeester het jaarverslag klaar hebben en hier 

uitleg over geven. Voor wie wil weten wat er nu precies  met het geld gebe 

 

Techniek opa’s 
Na de herfstvakantie gaan opa Hendrik, opa Henk en opa Klaas weer aan de slag 
met techniek. We zijn blij dat zij ons willen ondersteunen in het aanbieden van 

techniek in ons onderwijs. 
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TussenSchoolse Opvang, TSO 
De afgelopen jaren hebben Christa Leffers en Laura van Vliet veel betekend voor 
de TSO. Langs deze weg willen wij deze dames enorm bedanken voor hun inzet! 
Laura en Christa hebben het stokje overgedragen aan Anna Mulder (finacieel), 

Natitsia Vinkes en de nieuwe overblijfmoeder Jantina Van der Weide. Uiteraard 
blijft Nanda Loeve ook nog het vaste gezicht. 

Aan en afmelden kan nu via Anna; 06-48195027 en via 
tsokievitshoek@hotmail.nl . U kunt hier ook terecht voor vragen. 

 

Verslag van het schoolkorfbaltoernooi 
door Maud en Maarten 
We verzamelden op school en we hadden een hele 

leuke yell bedacht. Dat was hop, hop, hop, de 
Kievitshoek aan de top! Daarna gingen we in de 
auto’s naar Uffelte. 

 
Eenmaal aangekomen meldden we 

ons aan. Voor elke wedstrijd deden 
we onze yell. Vervolgens deden we de strafworpen. We hadden 
twee punten en toen dat klaar was gingen we op de groepsfoto. 

Daarna speelden we onze eerste wedstrijd tegen de 
Oosterveldschool 2. We hadden verloren met 3-0 maar dat 

vonden we niet zo erg. De samenwerking was heel goed, we 
speelden goed over. De tweede wedstrijd was tegen de 
Vuursteen. Daar hadden we ook verloren met 9-2. En de derde 

wedstrijd was tegen de Oosterveldschool 1. Die hadden we ook verloren met 5-0. 
We hadden best wel veel punten gescoord, maar die telden niet. Want sommige 

waren verdedigd en de andere werden gewoon niet goed gerekend. 
 
Tot slot was de prijsuitreiking. Iedereen had een prijs behalve O.B.S. de 

Kievitshoek uit Wilhelminaoord. Een andere groep had er zelfs twee  gewonnen. 
Een prijs voor de meeste strafworpen en een voor de meeste goals.(of hoe je dat 

ook maar noemt). We hadden wel heel erg genoten. 
 
Maud en Maarten  

 
Voorlichting VO 
Op donderdagavond 22 nov verzorgt het VO-onderwijs uit onze regio een 
informatieavond op obs De Kievitshoek in Wilhelminaoord. Deze avond vindt 
eens in de twee jaar plaats en is bedoeld voor de ouder(s)/ verzorger(s) van 

onze leerlingen uit groep 7 en 8. Er wordt informatie gegeven over de structuur 
van het voortgezet onderwijs en de accenten die iedere school daarin zelf legt. 

De presentaties worden verzorgd door AOC-Terra (Wolvega/Meppel), CSG 
Eekeringe, RSG Tromp Meesters en stad & Esch Diever. CSG Eekeringe en RSG 

Stationsstraat zullen deze avond gezamenlijk de presentatie geven.  
Vanaf 19.15 uur kunt u binnenlopen en wordt u een kopje koffie/thee 
aangeboden. Om 19.30 uur starten we met de presentaties. De ouders van de 

kinderen uit de groepen 7 en 8 ontvangen binnenkort via de mail een formulier 
waarop zij kunnen aangeven welke presentatie(s) zij willen bijwonen. 

mailto:tsokievitshoek@hotmail.nl
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Gegevens in Parnassys 
Wij als school gebruiken de gegevens in Parnassys om u te bellen in het geval 
dat dat noodzakelijk is. Het komt wel eens voor dat we u niet kunnen bereiken. 
We willen u daarom vragen om eventuele noodnummers in Parnassys te wijzigen 

of toe te voegen. Dit doet u door in te loggen in Parnassys, met de gegevens die 
u verstrekt zijn. 

 

Schoolfoto’s 
Ook dit schooljaar gaan we weer schoolfoto’s laten maken. Zet het alvast in uw 
agenda; 19 maart 2019! U ontvangt vooraf nog verdere informatie 

 

Studiedag Kanjertraining  
Zoals u heeft kunnen lezen in de agenda heeft het OT van De Kievitshoek en de 
Hoekstee op 29 november weer een nascholing van de Kanjertraining. Deze 
nascholing is voor ons belangrijk om de licentie van een Kanjerschool te 

behouden.  
Middels de Kanjertraining leren wij kinderen positief en respectvol over zichzelf 

en de ander te denken. Op die manier kunnen kinderen zich ontwikkelen binnen 
onze school waarbij ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Kinderen krijgen inzicht in 
gedrag en wat gedrag doet met een ander. 

 

Gedragsregels 
De Kanjertraining gaat uit van een 5-tal gedragsregels die wij in de school 
hanteren. Dit geldt voor alle betrokkenen op de school: kinderen, leerkrachten 

en ouders. 
We helpen elkaar 
We vertrouwen elkaar 

We werken samen, niemand speelt de baas 
We hebben plezier, we lachen niet uit 

We doen mee, we doen niet zielig 
Deze regels zijn door de hele 
school zichtbaar en worden 

regelmatig besproken. 
De Kanjertraining vertaalt 

gedraag aan de hand van 
verschillende petten. De witte 
pet is voor de Kanjer, die 

houdt zich aan bovenstaande 
afspraken. 

De gele pet vertoont bang 
gedrag, durft niet voor zichzelf op te komen. Denkt negatief over zichzelf. 
De rode pet vertoont veel "grappig" gedrag ten koste van iemand anders. Dit uit 

zich veelal in uitlachen. 
De zwarte pet vertoont pestgedrag, kan agressief zijn, doet vervelend en boos 

tegen anderen. 
We hopen dat kinderen zoveel mogelijk een witte pet opzetten op een manier die 
bij hem of haar past!  
  



                  Nieuwsbrief 3 
              Schooljaar 2018- 2019            

 
 

 
 

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

 
- Kleutergym als basis voor elke sport. Sportvereniging Vledder. Sporthal De Spronk. 

Elke dinsdagmiddag van 16.30-17.30 uur 
- Scala. Diverse lessen worden aangeboden bij Scala.  
- 25 november, 18.00-20.00 uur. Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan houdt 

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer Frederiksoord e.o.” op zondag 25 november een 

lichtjesavond op de begraafplaats in Vledder. Nabestaanden kunnen een kaarsje branden 

bij het graf,urn of het strooiveld van hun overleden dierbaren. Tevens is er een plek 

gecreëerd om een kaarsje te branden voor dierbaren die hun laatste rustplaats niet op de 

begraafplaats in Vledder hebben gevonden. Kinderen kunnen bijv: een glazen potje met 

waxinelichtje beplakken/schilderen en dan met de ouders naar de lichtjesavond komen 

ter afsluiting.  

 

 

 
 


