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Pluim van de maand

De pluim van de maand gaat deze keer naar alle kinderen. Tijdens de Citotoetsen hebben zij knetterhard gewerkt en het allerbeste uit zichzelf gehaald. De
meesters en juffen zijn met recht trots op hun kids!

Groep 8 moedigt klasgenoot Kimberley aan

Vrijdag 1 en zaterdag 2 maart doet Kimberley uit groep 8 mee aan de Viking
Race in Thialf. Tijdens dit toernooi zal ze de strijd aangaan met de internationale
schaatstop.
Het leek ons een mooi idee om Kimberley op de vrijdagochtend aan te komen
moedigen met groep 7/8 en dus gaan we die ochtend met de bus naar Thialf.
Vertrek 7.30 uur vanaf school. (Kimberley rijdt haar eerste race om 8.20 uur)
We verwachten rond het middaguur weer terug te zijn. De kinderen mogen dan
naar huis. Belangrijk is dat de kinderen zelf drinken, fruit en/of een koekje
meenemen. Verderop in deze nieuwsbrief wordt verder ingezoomd op de
prestaties van Kimberley.

Schoolaudit

Zelfevaluatie neemt een steeds prominentere plaats in in het onderwijs. Daarom
heeft de Stichting Talent in haar beleid opgenomen dat er op iedere school
jaarlijks een audit wordt gehouden. Een dag lang wordt de school bezocht door
één of twee auditoren, die aan de hand van een onderzoeksvraag het volgende
programma doorlopen:
- Gesprek Directeur en IB-er
- Lesbezoeken
- Gesprekken met enkele leerkrachten
- Gesprekken met enkele ouders
- Gesprekken met enkele kinderen
- Terugkoppeling aan het team
Op obs De kievitshoek wordt de audit op 18 maart gehouden.
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Oproep van de verkeerscommissie

Momenteel bestaat de verkeerscommissie uit Nanda Loeve en juf Nienke. Zij
organiseren diverse activiteiten omtrent verkeer, het instant houden van Veilig
Verkeer Label op onze school en coördineren het theoretisch- en praktisch
examen voor de Kievitshoek. Nanda heeft aangegeven dat dit haar laatste jaar
is. Ze heeft dit vele jaren met volle inzet gedaan. De commissie doet daarom een
oproep en zouden het fijn vinden als de verkeerscommissie versterkt wordt door
nog één of twee ouder. Bent u die ouder? Schiet ons aan op school of mail naar
n.debruin@talentwesterveld.nl
De Verkeerscommissie

Staking 15 maart

Landelijk is er opgeroepen tot een nationale stakingsdag op vrijdag 15 maart in
het gehele onderwijsveld, dus zowel het basis, speciaal, middelbaar en hoger
onderwijs. Ook de leerkrachten van onze school hebben aangegeven gehoor te
zullen geven aan de oproep. Dit betekent dat er die dag geen les wordt
gegeven.
Het afgelopen jaar hebben er in
het onderwijs landelijke estafette
stakingen plaats gevonden. Met
alle acties is er aandacht
gevraagd voor de hoge werkdruk
in het onderwijs en het verschil
in salaris tussen basis- en
speciaal onderwijs aan de ene
kant en het voortgezet onderwijs
aan de andere kant.
Er zijn in het regeerakkoord wel
extra middelen toegezegd om de werkdruk te verlagen en de salarissen te
verhogen, maar nog veel te weinig en bovendien komt het grootste deel daarvan
pas in 2021 vrij en dat is veel te laat. Om u alvast in de gelegenheid te stellen
om tijdig opvang te regelen, sturen we u deze aankondiging.

Schoolfruit

Obs De Kievitshoek neemt dit schooljaar deel aan het EUschoolfruitprogramma. We willen hiermee het eten van groente en
fruit stimuleren en de kinderen kennis laten maken met allerlei
soorten groenten en fruit. 20 Weken lang krijgen we drie dagen
per week voor ieder kind fruit aangeboden. De ene keer krijgen
de kinderen een mandarijntje, een andere keer moeten we een
watermeloen verdelen over 20 kinderen. Niet ieder kind zal
voldoende hebben aan het aangeboden fruit. Natuurlijk kunt u uw
kind(eren) dan wat (extra) fruit van thuis meegeven. Het is niet
de bedoeling dat kinderen als aanvulling op het schoolfruit koek/snoep mee naar
school nemen.
Een aantal keer per jaar evalueren wij de fruitleveringen met de leverancier. Wij
stellen het zeer op prijs als u eventuele verbeterpunten bij ons aan wilt geven.
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Portret van schaatstalent Kimberley de Lang

Eind vorig jaar in het weekend van 14-16 december was Kimberley oppermachtig
bij de Internationale Team-Sprint-Cup in Berlijn waar ze 4 gouden medailles
won. Deze lijn wist Kimberley door te zetten. Half januari mocht ze meedoen aan
de NK Langebaan voor pupillen waar ze 9e werd van de 168 beste schaatssters
van Nederland.
Eind januari in het weekend van 25 t/m 28 liet Kimberley zien dat ze in
bloedvorm verkeerd in het Noorse Tønsberg tijdens het Vikingløpet toernooi. Hier
ging ze met 3 gouden medailles aan de haal.
De eerste 500 meter won ze in een tijd van 47.07 seconden. Ook met de tweede
(47.80) en derde tijd (48.87) was ze haar concurrentie te snel af. Ondanks een
val op de 1000 meter, die ze in een tijd van 1 minuut en 53 seconden aflegde,
zette ze de vijfde tijd neer. Desondanks kwam haar eerste plek in het algemeen
klassement nooit in gevaar door de grote voorsprong die ze had behaald op de
gewonnen 500 meters.
Toch kan ze sneller, ze heeft in Thialf een tijd staan van 44.79 seconden op de
500 meter en een tijd van 1 minuut en 32 seconden op de 1000 meter.
Nu is Kimberley zich aan het voorbereiden op De Vikingrace in Heerenveen
(Thialf). Dit toernooi vindt plaats op 1 en 2 maart aanstaande. Alleen de beste
schaatsers van Nederland mogen hieraan meedoen.
Naast langebaan schaatsen doet Kimberley
ook aan shortrack en marathonschaatsen.
Het NK-marathonschaatsen laat Kimberley
aan zich voorbij gaan en heeft ze gekozen
om mee te doen aan het NK Shorttrack op
16 maart in Leeuwarden. Na dat NK zal
Kimberley de focus weer leggen op het
skeeleren, waar ze niet alleen op landelijk
en Europees niveau, maar ook al op
wereldniveau de strijd aangaat met de concurrentie. Deze toernooien worden
georganiseerd door onze naaste buurlanden België en Duitsland.
Kimberley gaat dit jaar van school af, maar we zullen de school op de hoogte
houden van haar prestaties, eveneens terug te vinden in de media en kranten.

Nieuwsbrief 7
Schooljaar 2018- 2019

:

