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In het zonnetje 

In het zonnetje 

 
Vandaag een voor ons onbekende persoon in het zonnetje. Na de kerstvakantie, lagen er flink 
wat vuurwerkresten op het schoolplein. Natuurlijk wilden we dit opruimen voordat de 
kinderen weer op school zouden komen, maar iemand is ons voor geweest. Bij de deur 

troffen we een vuilniszak vol resten aan. Alles wat we weten is dat een mevrouw hiermee 
bezig is geweest. Wie? Geen idee!! Wel willen we haar langs deze weg bedanken. Top!!!! 

 

     Vacature Verkeersouder 
We zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een nieuwe verkeersouder.  
 

Wat is een verkeersouder? 
De verkeersouder helpt de school met alles wat met het verkeer te maken heeft. Met jouw 

inzet help je de leerkrachten om samen met andere ouders meer tijd en aandacht te kunnen 
besteden aan praktische verkeerslessen en de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 
 

Welke activiteiten organiseer je samen met de school? 

• De voorbereidingen voor het verkeersexamen voor groep 7/8, 1x per 2 jaar. Veilig 
Verkeer Nederland is de overkoepelende organisatie hiervoor.  

• Het jaarlijks organiseren en begeleiden van de fietscontrole . 
• Samen met een leerkracht,1x in de 3 jaar evaluatie maken voor het Drents 

verkeersveiligheidslabel. 

• Deelnemen aan avonden voor verkeersouders. 1x per jaar in Havelte, 1x per jaar in 
Hoogeveen. 

• Verkeerslessen geven op het schoolplein, soms mede georganiseerd door VVN. 
 

Wat bieden wij? 

Een heerlijk kopje koffie en dankbaarheid 
 

Waar kan ik meer informatie krijgen? 
Nanda Loeve of Tiny Muller geven graag antwoord op al je vragen, of mail naar 

kievitshoek@talentwesterveld.nl 

Belangrijke data:  
februari  
4 febr  :       Oud Papier 

10 febr :  Rapportgesprekken 

11 febr :  Rapportgesprekken 

13 febr  : Rapport mee 

14 febr  :  Studiedag, alle leerlingen zijn die dag vrij. 

17 febr  :   Voorjaarsvakantie t/m 21 februari 
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Staking! In gesprek over onze zorg? 

. 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is de school gesloten ivm met de landelijk uitgeroepen 
staking. Dat er, ondanks enkele incidentele investeringen van de overheid, nog steeds grote 

zorg bestaat over de toekomst van het onderwijs, blijkt wel uit het feit dat bijna 4000 scholen 
gehoor hebben gegeven aan deze oproep.  
 

Wij realiseren ons dat we het de ouders met dit middel niet gemakkelijk maken. En we 
begrijpen ook dat niet alle ouders tot in detail op de hoogte zijn van de problemen in het 

onderwijs. Hierdoor ligt onbegrip voor onze actie op de loer.  
 
Om dit te voorkomen zal ik op vrijdag 31 januari, van 10.15-11.15 uur op school zijn om met 

ouders die hier prijs op stellen in gesprek te gaan. De problemen in het onderwijs raken niet 
alleen de leerkrachten, maar zeker ook de ouders. Zonder structurele financiële impulsen van 

onze regering zullen de problemen in rap tempo toenemen.  
 

Lio-stage door Theun Visser  
Al vaker is onze zorg over het lerarentekort benoemd. We juichen het dan ook toe als 
mensen ervoor kiezen de stap naar het basisonderwijs te maken en willen en hierbij graag 
ondersteunen als dat binnen onze mogelijkheden past.  

 
Theun Visscher is zo iemand. Hij kiest voor een nieuwe carrière in het onderwijs en zit in zijn 

laatste fase van de studie. Dit maakt hem een Leraar In Opleiding (LIO). Vanaf volgende 
week zal hij stage lopen in de bovenbouw bij meester Klaas Jan. In deze afrondingsfase van 
de opleiding is het de bedoeling dat de student deels zelfstandig een groep gaat draaien. Na 

een inwerkperiode zal Theun dan ook 2 dagen per week de lessen overnemen, uiteraard 
onder monitoring en eindverantwoordelijkheid van de leerkrachten en de schoolleiding. Wij 

heten Theun van harte welkom en wensen hem veel plezier. Hieronder stelt hij zich nader 
voor. 
 

Even voorstellen….. 
Mijn naam is Theun Visser en ik ben 38 jaar oud. Ik woon samen met mijn 

vrouw en dochtertje van 2 jaar in Zuidwolde. Mijn dochtertje heet Else en 
mijn vrouw heet Marloes. Mijn vrouw werkt als patholoog, dit is een soort 
specialistische dokter die heel veel met de microscoop werkt.  

Ik ben dol op sporten. Mountainbiken, hardlopen, watersport en mudruns 
vind ik erg leuk om te doen. Hiernaast bel ik dol op films, uit eten gaan en 

vakanties.  
 

Ik verheug me er erg op om jullie meester te gaan worden en jullie allemaal te leren kennen. 
Tot gauw, groeten Theun  
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Feest in groep 3!! “We kennen alle letters” 

 

Woensdag 29 januari mochten alle kinderen van groep 3 en 4 verkleed op school komen, 
want het was tijd om het letterfeest te vieren. Het letterfeest wordt gevierd als alle letters 

zijn aangeleerd en dat is toch wel een bijzonder moment. In een half jaar tijd hebben de 
kinderen alle letters van de Nederlandse taal leren (her)kennen en gebruiken. Hiermee is de 

basis van het gehele taalonderwijs gelegd. Elk jaar wekt het weer verbazing in welk tempo 
kinderen zich deze vaardigheid eigen maken. Alle reden dan ook om dit met een feestje in de 
klas te vieren. En natuurlijk vierde groep 4 lekker mee!! 
 

 
 

Studiedag 14 februari 
 

Vrijdag 14 februari zijn de kinderen vrij ivm een studiedag van de leerkrachten. Op deze dag 

worden de gemaakte Cito-toetsen geanalyseerd en wordt er op groepsniveau en kindniveau 

vastgesteld waar in de komende maanden de accenten komen te liggen.  
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Prikbord 
De Nationale Voorleesdagen 2020 
 
Van 22 januari t/m 1 februari  zijn het De Nationale Voorleesdagen. 
 

Het boek ‘Moppereend’ is verkozen tot prentenboek van 2020. Tekst en illustraties: Joyce Dunbar en Petr Horáček, 
vertaald door Jesse Goossens. 
 

Waarom is (voor)lezen belangrijk? 
 

1. Het bevordert de ontwikkeling van het kind: 

• het kind maakt kennis met allerlei onderwerpen 

• het bevordert de interactie 

• het vergroot de woordenschat 
 

2. Voorlezen en leren lezen 
Kinderen die vaak worden voorgelezen beleven zelf meer plezier aan het (leren) 
lezen. 
 

De Prentenboek Top Tien voor kinderen van 0-6 jaar 

• Spelen tot het donker wordt (Querido)  

• Moppereend (Lemniscaat)  

• De hapgrage krokodil (Vries-Brouwers)  

• Deze ridder zegt NEE (Gottmer)  

• Een schildpad was zijn schildje kwijt (Gottmer)  

• Van 1 tot 10 (Gottmer)  

• Zó moe en toch klaarwakker  (Hoogland & Van Klaveren)  

• De boer en de dierenarts (De Eenhoorn)  

• De grote vijf (Clavis)  

• Otto groot, Otto klein (Lannoo)  
 

Kinderen in de bovenbouw 
Vaak wordt gedacht dat voorlezen minder belangrijk is zodra kinderen zelf 
kunnen lezen. Niets is minder waar! Ook oudere kinderen vinden het leuk om 
voorgelezen te worden en leren hier veel nieuwe woorden van. Kies samen een 
leuk boek uit en lees het op een geschikt moment voor. 
 

Meer informatie: 
Meer informatie over voorlezen en taalontwikkeling is te vinden op:  
https://www.kindentaal.nl/Voorlezen 
https://www.boekstart.nl/tips/voorleestips/ 
 

 

  

 
 

‘Moppereend’ 
Prentenboek van 2020 

 
Tips voor het voorlezen: 
 
1. Kies samen een boek 
uit (in  de 
bibliotheek). 
 

2.  Praat samen over het 
boek.  Waar zou het 
over gaan? 
 

3.  Maak voorlezen leuk. 
Een  boek van 
achter naar voren  lezen 
of over de kop, kan ook 
 leuk zijn. 
 

4.  Lees hetzelfde boek 
vaker  voor. 
 

5.  Verzin eigen tekst bij 
de plaatjes als lezen 
lastig is. 

 

https://www.kindentaal.nl/Voorlezen
https://www.boekstart.nl/tips/voorleestips/


 

            obs De Kievitshoek   Linthorst Homanstraat 24    8384 EE Wilhelminaoord    0521-381536      
kievitshoek@talentwesterveld.nl 

Speelotheek voor alle kinderen! 
Even voorstellen: 

Speelotheek Noordwolde is al 44 jaar een 

begrip(je) in Noordwolde. Wie de speelotheek in  

t Buurthuus kent, is enthousiast lid. Maar veel 

mensen kennen ons nog niet…. 

Wat hebben wij te bieden: 

- Veel speelgoed en spelletjes voor kinderen 

van 0 -12 jaar 

- Gericht op samenspelen, motoriek en ontwikkeling  

- Voorlichting en keuzehulp bij specifieke spelvragen  

Speelotheek + bibliotheek = ontwikkeling voor kinderen  
Deze week krijgt uw kind een kaartje mee met meer informatie of kijk op 

www.speelotheek-noordwolde.nl. Stichting Leergeld vergoedt de kosten voor de Speelotheek! 

 

Ook zoeken wij vrijwilligers die voor een enkel uur per week/ maand willen helpen bij de 

aanschaf, uitleen of onderhoud van het speelgoed.  

Graag zien wij u een keer in de Speelotheek! 
Meer informatie: sot.noordwolde@gmail.com  

Ann Fritzsche  0561 433271   

Lia de Vries   0561  433 088   

  

http://www.speelotheek-noordwolde.nl/
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