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Pluim van de maand 
De techniek-opa’s zijn sinds de herfstvakantie weer druk aan de slag gegaan. Samen met 
kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 worden er ware kunstwerken in elkaar gezet.  
 
Terwijl de kinderen aan het solderen zijn, maken ze tevens kennis 
met techniektermen als “overbrenging” en “hydrauliek”. 
 
Naast het werken met de kinderen kunnen we Hendrik, Henk en 
Klaas ook vragen voor kleine klusjes in school: even een slot 
repareren, even een bord ophangen. De mannen doen het met 
plezier. De pluim van de maand is dus zeer verdiend. 
 
Sinterklaaskijkmiddag 
Wij willen u graag uitnodigen voor de sinterklaaskijkmiddag op dinsdag 4 december om 
15.15 tot 16.00 uur. U krijgt de gelegenheid om de surprises van groep 5 t/m 8 te 
bewonderen, maar ook de werkjes die in de andere groepen zijn gemaakt worden dan 
tentoongesteld.  
Het is de bedoeling dat de kinderen de surprise maandag 3 december mee naar school 
nemen. 
 

Sinterklaasfeest 5 december 
Zoals hierboven te lezen is gaan we ervan stiekem een beetje vanuit dat de 
goedheiligman ook dit jaar weer tijd weet vrij te maken voor een bezoek aan de 
Kievitshoek. Maar zeker weten doen we dat natuurlijk niet. Want naast keihard werken 
heeft ook de Sint zijn ontspanning nodig, zodat hij tijd aan zijn hobby’s kan besteden. 
Aan ons zal het niet liggen; wij staan op 5 december om 8.30 uur op het plein om hem en 
zijn Pieten van harte welkom te heten. Natuurlijk zijn alle ouders van harte welkom om 
de ontvangst op het plein bij te wonen. 
 
Extra inzet leerkracht 

Stichting Talent heeft dit jaar aan alle scholen extra formatie toegekend om een extra 
ondersteuning op het gebied van de kernvakken (Taal, lezen, rekenen) te kunnen geven aan 
kinderen. Voor ons onderwijsteam betekent dat dat er tot aan de zomervakantie ruimte is 
voor een extra leerkracht op 4 ochtenden. Samen met leerkrachten en Internbegeleider 
wordt geïnventariseerd hoe en waar we deze extra uren het beste kunnen inzetten. 
Inmiddels is Susan Groenewegen gevraagd invulling te geven aan deze uren. Per 1 
december zal zij hiermee starten. 

BELANGRIJKE DATA: 
28-11-2018  Schooltrefbal 
29-11-2018  Studiedag Kanjertraining (alle kinderen vrij) 
04-12-2018  Sinterklaaskijkmiddag 

05-12-2018  Sinterklaas op school? 
10-12-2018  Oud Papier 

14-12-2018  Nieuwsbrief 5 
20-12-2018  Kerstviering (leerlingen zijn ‘s middags om 14:15 vrij) 
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Voorlichting scholen Voortgezet Onderwijs 

Om het jaar organiseert ons onderwijsteam een voorlichtingsavond Voortgezet 
Onderwijs (VO). Op donderdag 22 november kwamen de VO-scholen uit de omgeving  
naar obs De Kievitshoek om zich te presenteren. Er werden presentaties verzorgd door 
Stad & Esch Diever, RSG Tromp Meesters, CSG Eekeringe en AOC Terra ( 
Wolvega/Meppel). 
Deze informatieavond bood de ouders/verzorgers van onze gr 7/8 leerlingen de 
mogelijkheid om zich breed en vroegtijdig te kunnen oriënteren op de aanstaande stap 
voor hun zoon/dochter: de stap naar het VO. 
Het initiatief om deze avond te organiseren werd zeer gewaardeerd. Zowel door de 
ouders als ook de door de presenterende scholen. 
 

Studiedag Kanjertraining: 29 november. (kinderen vrij) 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling 
vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het 
creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale 
veiligheid en een prettig schoolklimaat. Leerkrachten, 
directie en kinderen leren op een respectvolle manier met 
elkaar om te gaan. Wezenlijke gedragsveranderingen 
binnen groepen zijn niet zomaar in een jaar bereikt. 
Daarvoor is een traject van meerdere jaren nodig. Indien de 

training goed gegeven wordt door ervaren mensen, blijkt de training op korte termijn al 
effectief. 
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in 
de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).Om de Kanjertraining in de 
klas te mogen geven dienen de basistraining en daaropvolgende scholingen gevolgd te 
worden. Tijdens de studiedag van 29 november zullen alle leerkrachten van ons 
onderwijsteam opnieuw getraind worden in de Kanjertraining. 

 
Gezonde school  

Zoals u weet is De Kievitshoek ook dit jaar weer ingeloot om deel te mogen nemen aan het 
EU-Schoolfruitproject! De kinderen hebben hun eerste porties fruit al ontvangen!   
De kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit/groente op school. Het is op 
deze dagen niet meer nodig om een eigen pauzehap mee te nemen.  
De Kievitshoek neemt graag deel aan dit project omdat wetenschappelijk is aangetoond dat 
kinderen die gezond eten lekkerder in hun vel zitten, minder snel griep krijgen, zich fitter 
voelen en niet te vergeten; makkelijker leren!   
  
Als school nemen we samen met de ouders gedeelde verantwoordelijkheid in het aanzetten 
tot gezond gedrag. Daarom vragen wij u om uw kind(eren) geen snoep, koek, frisdrank of 
energydrank mee te geven naar school. Alvast bedankt voor uw medewerking!  

 
Beweegcoaches organiseren Trefbal 

Het is weer zo ver… Het jaarlijkse trefbal-scholentoernooi is weer in 
aantocht en jullie willen natuurlijk alle in’s en out’s weten. Bij deze!  
 
Wanneer? 28 november   
Waar? Sportzaal De Spronk, te Vledder                                               
Tijden? Inloop is vanaf 14.45 uur en de eerste wedstrijden zullen om 15.00 uur starten. Het 
toernooi zal rond 17.15uur afgelopen zijn.  
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Daarna komt natuurlijk de finale!  De twee beste teams van groep 5/6 en 7/8 gaan door naar 
de finale die wordt gehouden op 12 december, Sporthal De Hulsebosch Dwingeloo. Ook 
hier, inloop vanaf 14.45 uur en eerste wedstrijden starten om 15.00uur.  
 
Als laatste….. Dit jaar willen we ons ook focussen op Fair Play bij de kinderen. De teams 
kunnen Fair Play-punten verdienen tijdens de wedstrijden. Het team met de meeste Fair 
Play-punten wint een super leuk School Sport Pret Pakket!! 

 
Tot de 28ste november ?!  
 
Sportieve groet, De Beweegcoaches van Gemeente Westerveld 

 
  

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

 
Wij (IVN) dagen jullie uit om het meest lekkere, leuke en gezonde gerecht  van de 
gemeente Westerveld te bedenken!  
- Bedenk (thuis) een gezond recept en stuur deze op! Jullie recepten kunnen tot vrijdag 

7 december worden ingediend voor deelname aan de kookwedstrijd. Per gemeente 
beoordeelt een heuse vakjury - bestaande uit een kok, beweegcoach en een 
wethouder - de inzendingen. Zij bepalen half december welk gerecht het meest lekker, 
vers, regionaal, gezond en betaalbaar is. Het winnende recept komt op de kaart te 
staan van het deelnemende restaurant in de eigen gemeente. Als jij wint dan wint 
jouw hele schoolklas een kookworkshop onder begeleiding van een chef-kok! Alle 
winnende gerechten uit de 12 Drentse gemeenten worden gebundeld in een 
kookboek.  

- Neem bij vragen contact op met Karlijn Meijerink, k.meijerink@ivn.nl , 0619409145. 

Inzendingen kunnen gestuurd worden naar: IVN Noord, Bosrand 2, 9401 SL Assen, of 

digitaal naar k.meijerink@ivn.nl . 

- Vergeet niet je naam, je klas en je school erbij te zetten!  
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