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In het zonnetje 

 

BHV-bijscholing 
 

Van iedere school is een aantal personeelsleden opgeleid tot BHV-er. In geval van nood of 

kleinere ongelukken, zijn dit de personen die de zorg (bijvoorbeeld EHBO) of de ontruiming 

coördineren. Jaarlijks worden zij bijgeschoold, het ene jaar op het gebied van EHBO het 

andere jaar op het gebied van brandbestrijding en ontruiming. De bijscholingen vinden buiten 

schooltijd plaats. Dit jaar is dat op 30 oktober op OBS de Hoekstee (EHBO) en op 13 

november op OBS de Kievitshoek (Brand en Ontruiming) 

 

Ons Speerpunt: Begrijpend Lezen 
 

Eén van de speerpunten dit jaar op school is het bevorderen van het Begrijpend Lezen. Onze 
studiemiddagen en OT-bijeenkomsten staan dan ook voor een groot deel in het teken van dit 

vakgebied. Voorwaardelijk voor Begrijpend Lezen zijn het Technisch Lezen (ken ik alle letters 
en is mijn tempo hooggenoeg) en Woordenschat (weet ik de betekenis van de woorden en 
kan ik deze woorden zelf toepassen) Op beide onderdelen wordt iedere dag sterk ingestoken 

gedurende het lesprogramma. Hoeveel en hoe we goed we echter ook lesgeven in deze twee 
onderdelen, niets is beter dan dat een kind zelf veel leest of voorgelezen wordt. Sommigen 

kinderen lezen uit zichzelf al veel, anderen moeten hiertoe worden gestimuleerd. Hier ligt een 
taak voor school, maar zeker ook voor thuis. Op school doen we dit door een aantrekkelijke 
leesomgeving te maken, tijd voor vrijlezen in te roosteren en in de groep voor te lezen of 

over boeken te praten (boekpromotie). Op de studiedagen verdiepen we ons in de laatste 
inzichten rondom Begrijpend Lezen en maken we afspraken hoe we tot nog betere resultaten 

kunnen komen.  
 

Belangrijke data:  
 

Oktober 
19 t/m 27 okt : herfstvakantie 

29 okt : IVN excursie De Nieuwe Wildernis (groep 3/4) 

29 okt :       Oud papier 

 

November 

11- 15 nov   :  Deze week start schoolfruit 

14 nov : Onderwijsteam bijeenkomst. Let op. We hanteren deze dag een  

       continurooster. Alle lln zijn om 14:30 vrij 

25 nov : Oud papier 
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Schoolfruit 
 

Ook dit jaar is onze school weer ingeloot, voor de deelname 
aan het nationaal schoolfruit. We zijn daar heel blij mee!  

Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school 
gratis drie porties groente en fruit per week. Ook zijn er 
lessen over fruit, groente en gezonde voeding.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 
verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet 

alleen gezond, maar ook leuk! 

 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw 

kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief 
voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de 

aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de 

Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt 
ondersteund door het Voedingscentrum. 
 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de 
Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. 

U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.   
 

Openbare vergadering ouderraad 
 

Dinsdag 29 oktober staat de volgende OR-vergadering gepland. Deze is, zoals altijd, 

openbaar en iedereen is welkom om aan te schuiven. Deze vergadering wordt gecombineerd 

met de jaarlijkse verantwoording die de ouderraad aflegt aan de achterban. Zo zal het 

jaarverslag gepresenteerd worden en zal de penningmeester het financieel jaarverslag 

toelichten. 

 

We starten om 19.30 uur, op school.  

 

Op de volgende pagina van deze nieuwsbrief maakt de ouderraad alvast inzichtelijk wat haar 

taken zijn en met welke geldstromen deze activiteiten bekostigd worden. 

 

 

 
 
 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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 Bericht van de ouderraad 
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Even voorstellen..... 
 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 

Mijn naam is Tessa Manting en ik volg Lammert van der Wal op als 

schoolmaatschappelijk werker op OBS De Kievietshoek. Als 
schoolmaatschappelijk werker ben ik werkzaam vanuit Welzijn 
Mensen Werk. Hieronder zal ik kort uitleggen wat 

schoolmaatschappelijk werk inhoudt. 
 

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor opvoeders, leerkrachten en intern begeleiders, 
maar zeker ook voor de kinderen. U kunt bij mij terecht wanneer u vragen heeft wat betreft 
opvoeden en opgroeien, vastloopt met bepaalde zaken waar u hulp bij kunt gebruiken, voor 

informatie en/of advies of wanneer u gewoon nieuwsgierig bent en kennis wilt maken. U ben 
ook welkom als u niet zeker weet of u bij mij aan het juiste adres bent. Samen kunnen we 

kijken of ik kan helpen en anders zorgen we ervoor dat u op de juiste plek terecht komt.  
 

Een aantal voorbeelden waarmee u naar het schoolmaatschappelijk werk kunt; 

 
 Mijn kind is vaak druk. Hoe kan ik daar mee omgaan?  
 Mijn kind is vaak onzeker, bang of heeft last van faalangst. 

 Hoe vergroot ik het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van mijn kind? 
 De opvoeding vind ik soms lastig, kun je mij tips en/of informatie geven? 

 Mijn kind wordt gepest. 
 Mijn partner en ik gaan scheiden, maar ik merk dat mijn kind daar last van heeft. Wat 

kan ik doen? 
 

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een onafhankelijke positie in de school. Wij hanteren 

een beroepsgeheim en geven geen gegevens aan derden, tenzij ouders daarom vragen en/of 
toestemming geven.  
Ik zal eens per twee weken, in de even weken, aanwezig zijn op de donderdagochtend. U 

kunt vragen stellen of even binnenlopen. Ik zit in het kantoortje achter in de school.  
 

U kunt via onderstaande gegevens contact met mij opnemen voor het maken van een 

afspraak of om informatie op te vragen. Dit kan ook in overleg met de leerkracht van uw 
zoon of dochter en/of IB’er,  
 

Mocht u vragen hebben, hulp, tips en/of adviezen willen of u bent 
nieuwsgierig wie ik ben, dan bent u van harte welkom! 

Graag tot ziens. 
 

Met vriendelijke groet, 

Tessa Manting 

School Maatschappelijk Werker 
Mail:  t.manting@welzijnmw.nl 
tel:  06-1330 5131 
  

mailto:t.manting@welzijnmw.nl
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Prikbord 
Op zondagmiddag 27 oktober zal in 

Wilhelminaoord een benefietfestival 

plaatsvinden, waarvan de opbrengst 

geheel ten behoeve van AED’s in het 

dorp en de omgeving is. 

 

Er zijn diverse partijen bij dit Festival 

betrokken die zich belangeloos inzetten 

om een podium te bieden voor diverse 

optredens en activiteiten,  waaronder 

het Koloniekerkje, het Dorpshuis, 

muziekcentrum RondoM, 

verzorgingshuis De Menning, 

kledingverhuurbedrijf Swellesturt. 

O.b.s. De Kievitshoek steunt dit 

belangrijk initiatief ook! De leerlingen zijn druk bezig geweest met allerlei knutselactiviteiten. 

We nodigen u van harte uit om te komen kijken naar onze mooie kunstwerkjes en aan te 

sluiten bij de activiteiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

obs De Kievitshoek is onderdeel van Stichting Talent 
Westerveld 


