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Privacyreglement  
Stichting Talent is de afgelopen tijd druk bezig geweest om alles AVG proof te 
krijgen. Dat is inmiddels gelukt. Via de link: https://www.talentwesterveld.nl/beleid/  is 

hier meer informatie over te vinden. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u 
een informatie- en toestemmingsformulier. Elk kind krijgt dit formulier dinsdag 

mee naar huis. Wilt u voor ieder kind een exemplaar ondertekenen als u zich 
kunt vinden in ons beleid. Dit formulier kunt bij de leerkracht van uw kind(eren) 

inleveren.  
 

School Maatschappelijk Werk: in gesprek over Grenzen stellen 
We doen alles om onze kinderen een fijne jeugd te bieden. Hoe doe je dat, 
terwijl je ondertussen ook duidelijke grenzen stelt? Dit is een dilemma, waar 

vrijwel alle ouders wel eens tegenaan lopen tijdens het opvoeden van hun 
kinderen. En juist omdat we er allemaal mee te maken hebben, kan het heel fijn 

zijn om hier samen over van gedachten te wisselen. Op 11 oktober (19.30 uur in 
school) organiseert Schoolmaatschappelijk werk een thema-avond over Grenzen 
stellen. In de bijlage nog een keer de uitgebreide uitnodiging.  

i.v.m. koffie/thee en wat lekkers willen we van tevoren weten of je komt. Om je 
aan te melden kun je voor 9 oktober e-mailen naar l.vd.wal@welzijnmw.nl  

 

EU-schoolfruitproject 
Obs De kievitshoek is weer ingeloot om deel te nemen aan het EU-

schoolfruitproject! De deelnemende scholen ontvangen 20 weken lang 
gratis schoolfruit voor alle leerlingen. De kinderen krijgen in de kleine 

pauzes vanaf dinsdag 13 november op de dinsdagen, woensdagen en 

donderdagen een stuk groente of fruit. Op de maandagen en vrijdagen nemen de 
kinderen een pauzehap van thuis mee. 

 
Wij vinden het belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te 

laten proeven. Zo maken ze kennis met veel verschillende smaken en 
structuren. Smaak is iets dat je kan ontwikkelen. Ook als kinderen nog niet veel 
durven te proeven, doen ze in de klas vaak lekker mee. Want in de praktijk 

blijkt: zien eten, doet eten! Op vrijdag 19 april stopt het project weer. Wij hopen 
dan natuurlijk dat alle kinderen zelf groente en fruit meebrengen naar school.  

Wij zijn erg blij dat we weer zijn ingeloot. Zo zetten we weer een stap op weg 
naar een gezonde school.  

 
BELANGRIJKE DATA: 

03-10: Opening Kinderboekenweek 
10-10: Schoolkorfbaltoernooi groep 7/8 

11-10: Informatie-avond  Schoolmaatschappelijk werk 
22-10: Start herfstvakantie 
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Plusklassen Stichting Talent Westerveld 

Met de invoering van passend onderwijs heeft ook het passend onderwijs aan 
(hoog)begaafde kinderen meer aandacht gekregen. Zo ook bij Stichting Talent 

Westerveld! 

De stichting heeft vorig schooljaar het initiatief genomen om boven-
schoolse plusklassen op te zetten. Dit wil zeggen dat alle scholen binnen 

Stichting Talent Westerveld kinderen kunnen aanmelden voor de plusklassen. 
Deze aanmelding geschiedt door de IB’ers van de scholen, in samenspraak met 
de meer- en hoogbegaafdheidcoördinatoren, de leerkrachten en de ouders. 

Dit schooljaar zijn we van start gegaan met twee plusklassen voor de kinderen 

van groep 5/6 en twee voor de kinderen van groep 7/8. De aangemelde kinderen  
bezoeken één ochtend in de week een plusklas. Deze is gevestigd in een lokaal in 

obs De Hoekstee in Vledder. De groepen worden begeleid door juf José Meijer.  

De plusklas is bedoeld voor “slimme” kinderen die meer willen of meer nodig 
hebben. Méér plezier, méér inzicht in zichzelf, méér kennis over denken en leren 
en méér uitdaging.  

De Plusklas is een aanvulling op wat er op school gebeurt. De kinderen van de 
plusklassen kunnen meer aan dan het reguliere onderwijsaanbod hen vaak biedt. 
De kinderen beschikken veelal over een onderzoekende houding en een creatief 

denkvermogen. In een plusklas kunnen deze kinderen leren op een manier die 
bij hen past. Ook ontmoeten ze ‘peers’, ontwikkelingsgelijken aan wie ze zich 

kunnen spiegelen.  

In De Plusklas wordt er aandacht besteed aan verschillende soorten 
denkvaardigheden en het toepassen daarvan. Daarnaast is er aandacht voor de 
‘mindset’, filosoferen, het leren-leren, het creatief denken en natuurlijk ook aan 

cognitief uitdagende opdrachten.  

Per periode werken we aan een thema. Aan de uitvoering van deze thema’s 
worden duidelijke eisen gesteld. Daarnaast stellen de kinderen ook eigen doelen 

waarmee ze aan de slag gaan.  

Ons doel is om deze kinderen zo uit te dagen dat ze het plezier in school 
behouden en hen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen groei 

(mindset)!  

Wilt u meer informatie over de plusklas? Neem dan gerust contact op met José 
Meijer j.meijer@talentwesterveld.nl  
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Vanuit de O.R, Vrijwillige ouderbijdrage 
Ieder schooljaar vragen wij om een vrijwillige ouder bijdrage voor uw kind. Op 

de Kievitshoek wordt de vrijwillige ouderbijdrage gebruikt voor:  
       Alle activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma worden georganiseerd. 

(schoolreisjes, Sinterklaas, Kerstactiviteiten, Pasen, schoolreis e.d.)  
  

De stichting Ouderraad de Kievitshoek int en beheert de vrijwillige 

ouderbijdrage.             
  

Voor het schooljaar 2018-2019 worden de volgende bijdragen gevraagd:  
 Voor een leerling in groep 1 t/m 6: € 57,75  
 Voor een leerling in groep 7 en 8:€ 73,50  

 
Wij verzoeken u dit over te maken op rekeningnummer NL 90 RABO 

0365804738 tnv. Schoolfonds Wihelminaoord  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
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 

- Kledingbeurs Havelte: tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs. Vrijdag 5 
oktober (20.00-21.30 uur) en zaterdag 6 oktober (09.00-10.00 uur)  
Fb:Kledingbeurs Havelte   www.kledingbeurshavelte.nl    
Twitter:@Kledinghavelte 

- Kledingbeurs Noordwolde. (restaurant van sporthal De Duker) Vrijdag 5 

oktober (19.30-21.30 uur) en zaterdag 6 oktober (9.30 – 11.00 uur) 

 
 
.  
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Nationale Sportweek van start in 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 
- Kledingbeurs Havelte: tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs. Vrijdag 5 

oktober (20.00-21.30 uur) en zaterdag 6 oktober (09.00-10.00 uur)  
      Fb:Kledingbeurs Havelte  www.kledingbeurshavelte.nl    Twitter:@Kledinghavelte 
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