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BELANGRIJKE DATA:
21-01:
23-01:
29-01:
05-02:
14-02:
15-02:
18-02 t/m 22-02:

Overleg onderwijsteam over zelfregulering
Voorleesontbijt
Voorstelling groep 1/2 “Bang mannetje” (op obs De Hoekstee)
Drentse Kinderjury
Vergadering MR
Studiedag leerkrachten (kinderen vrij)
Voorjaarsvakantie

Pluim van de maand

De pluim van de maand gaat dit keer naar Stichting Talent. Door in
2 fulltime banen extra te investeren (waarin in totaal 3 mensen
zijn benoemd) wordt goed meegedacht met en ingespeeld op het
vervangingsprobleem op de scholen.
Hoe werkt het?
De nieuwe collega’s krijgen een aanstelling voor een aantal vaste dagen per
week. Als er geen ziektemeldingen van leerkrachten binnen de Stichting zijn, is
dit gewoon extra formatie voor de school. Wanneer er wel een ziektemelding
komt, dan zal deze collega daar ingezet worden.
Concreet:
Onze nieuwe collega is Amely Dijkstra. Tot aan de meivakantie is zij gekoppeld
aan het onderwijsteam KievitsHoekstee op woensdag t/m vrijdag. Zij is daar dus
inzetbaar waar dat op dat moment het meest nodig is. Komt er echter een
ziekmelding van een andere school, dan heeft dat voorrang, zodat op die school
geen groepen naar huis hoeven te worden gestuurd of te worden samengevoegd.

Voorleesontbijt

23 januari staat op veel basisscholen in Nederland in het teken van het landelijk
voorleesontbijt. Omdat lezen nooit genoeg kan worden gestimuleerd, doen wij
ook aan deze activiteit mee. Kinderen worden op de gewone tijd op school
verwacht. De ouderraad zorgt voor het ontbijt. Onderdeel van het ontbijt is
uiteraard dat er voorgelezen wordt. Dit den de leerkrachten, maar zij doen dit
niet in hun eigen groep, maar in een groep van een collega. Eet smakelijk en
luister fijn!!!

Drentse Kinderjury

Elk jaar wordt er op Drentse scholen aandacht besteed aan nieuwe jeugdboeken.
Vanaf 11 februari kunnen deze boeken door de kinderen van groep 7 en 8
gelezen en beoordeeld worden. Uiteindelijk wordt er 1 boek tot het meest
populaire boek van Drenthe gekozen. Marion Loos, medewerkster van Biblionet,
Drenthe komt op 5 februari in groep 7/8 een introductie geven.
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Open dagen voor de leerlingen van groep 7 en 8

Binnenkort zijn er weer opendagen voor het voortgezet onderwijs. Tijdens deze
dagen kunnen leerlingen en ouders/verzorgers zich oriënteren op het
vervolgonderwijs.
Hieronder vindt u enkele data. Voor de data van de overige scholen voor
voortgezet onderwijs raden wij u aan de website van de desbetreffende school te
raadplegen:
Vr 25 en za 26 januari

: Open dag Terra College Meppel

Wo 30 januari

: Open Huis RSG Tromp Meesters
locatie Lijsterbesstraat 14.30--21.30 uur

Vr 1 februari

: Open dag Stad en Esch Diever 15.00-17.00 uur en
van 19.00-21.00 uur

Wo 6 februari

: Open Huis RSG Tromp Meesters
locatie Stationsstraat 14.30-21.30 uur

Wo 6 februari:

: Open Huis CSG Eekeringe 14.30-21.30 uur

Even Voorstellen
Hallo allemaal, mijn naam is Susan Groenewegen en ik
loop al een maandje rond op de scholen van het OT
Hoekstee/Kievitshoek. Tot en met juli werk ik met kleine
groepjes leerlingen of leerlingen individueel. Incidenteel zal ik
ook invallen.
In het onderwijs loop ik al met veel plezier, meer dan 25
jaar, mee. Ik heb gewerkt binnen het speciaal onderwijs
van Zoetermeer , basisonderwijs in de gemeente Westerveld waaronder een jaar
op de Hoekstee ( groep 7 en 8 van het jaar 2006/2007) en vele jaren met veel
plezier op de Burg. W.A. Storkschool in Dwingeloo. In september 2018 kreeg ik
de kans om de overstap te maken naar het VO en wel naar de afdeling VSO van
het Stad en Esch in Meppel. Helaas was het aantal uen en de inhoud niet helemaal
wat ik er van verwachtte dus ben ik weer terug op honk namelijk bij de Stichting
Talent. Ik ben heel blij dat ik deze uren tot aan het eind van jaar kan en mag
invullen.

Go-Do Challenge

Wij zijn een gezonde school en dat dragen we
graag uit. Daarom doen we in de groepen 5 t/m
8 mee aan de GO-DO Challenge.
Gedurende 21 dagen krijgt de klas via mail een
opdracht die te maken heeft met goed eten,
lekker bewegen en relaxen. Dat is niet alleen
leuk, het is ook goed voor je!!
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De MR is op woensdagavond 9 januari weer bijeen gekomen. Arjen Kiers, de
financieel controller van Stichting Talent, was te gast en heeft de begroting van
de beide scholen toegelicht. De MR heeft hierdoor een helder beeld gekregen van
de verwachte inkomsten en uitgaven voor het kalenderjaar 2019.
Steeds meer scholen gaan over naar een continurooster. Om een goede
overweging te maken of dat voor obs de Kievitshoek ook wenselijk is, willen we
een zorgvuldig traject doorlopen. De eerste stap is dat er een voorlichtingsavond
voor ouders en leerkrachten wordt georganiseerd, waarop objectief wordt
gepresenteerd wat een continurooster inhoudt, waar het aan moet voldoen, hoe
het proces moet verlopen en wie welke rol heeft in het proces (ouders en
leerkrachten)

Nieuwsbrief 6
Schooljaar 2018- 2019

:

