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In het zonnetje 
 
Hoe kan het ook anders… in deze laatste nieuwsbrief zetten we groep 8 in het zonnetje. Wat 

hadden we hen ook graag een ander afscheid van hun basisschoolperiode gegund. Gelukkig 
kunnen zij, dankzij de medewerking van het dorpshuis, toch nog hun afscheid luister bij 

zetten. Heel veel plezier daarbij. En natuurlijk heel veel succes en geluk toegewenst in al die 
jaren die voor jullie liggen als jullie je bassischooltijd op OBS De Kievitshoek hebben 
afgesloten. Een nieuwe tijd breekt aan: tijd voor nieuwe dingen en nieuwe vrienden. Ieder op 

zijn eigen manier en op zijn eigen plaats. We hopen dat jullie, als jullie al die prachtige 
nieuwe wegen bewandelen, af en toe nog eens achterom kijken en met plezier terug denken 

aan jullie basisschooltijd op OBS De Kievitshoek. 
  

“Make new friends, but keep the old. One is silver and the other gold” 

    

Een bijzonder jaar en dat was het! 
 
Een jaar om niet snel te vergeten en een jaar om wél snel te vergeten. Over 30 jaar zullen 

onze leerlingen aan hun kinderen vertellen over de Corona-crisis in 2020, over 8 weken 
scholensluiting, over niet meer voetballen, over geen feestjes, over geen schoolreis, over 1,5 

meter afstand houden en over de hele dag door handen wassen. Een jaar dat zo'n bijzonder 
verloop kende dat we het niet snel zullen vergeten. Maar ook een jaar dat we liever snel 
achter ons laten, in de hoop dat we weer de routine van alledag kunnen oppakken. Dat we 

een schooljaar tegemoet gaan waarin we kunnen doen wat we van plan waren, waarin we alle 
kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben, waarin alle kinderen gewoon een heel jaar bij 

elkaar in de klas zitten; samen leren, samen lachen, samen spelen, samen plezier maken, 
samen ruzie maken en samen ruzies oplossen.  

 
Nogmaals spreek ik mijn dank en waardering uit voor jullie allemaal. We hebben laten zien 
dat we met elkaar tot veel in staat zijn. En daar ben ik ongelooflijk trots op. Ik wens jullie 

allemaal een hele fijne vakantie. Geniet van elkaar en blijf gezond. 
 

 
 

 

Belangrijke data:  

juni 
29 juni  : oud papieractie 

1 juli   : Afscheidsactiviteit groep 8 

2 juli   : Jaarafsluiting met leerlingen en leerkrachten 

3 juli  : Groep 8 vrij, 12.00 uur: Alle overige leerlingen vrij  

17 augustus : Start schooljaar 2020-2021 
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Jaarafsluiting 

 
1 Juli nemen we afscheid van groep 8. Na een gezellige barbecue met leerkrachten schuiven 

ook de ouders aan in het dorpshuis. Samen besteden we dan aandacht aan het afsluiten van 
de basisschoolperiode. Met dank aan Ramona kunnen de kinderen toch nog op een soort 

mini-schoolkamp.  
 
2 juli sluiten we het schooljaar met een dag vol sportieve activiteiten. Ouders hebben de  

heeft een brief met details hierover via mail gekregen. De groepen 1 t/m 4 vieren een 
junglefeest in school, terwijl voor de groepen 5 t/m 8 activiteiten op het sportveld worden 

georganiseerd door Outdoorpoint. 
 
3 Juli zijn de kinderen van groep 8 de hele dag vrij, de overige kinderen om 12.00 uur vrij.  

 

Nieuw adres en/of telefoonnummer 
 

Bent u verhuisd, heeft u een nieuw telefoonnummer of andere arts? Dit kunt u zelf 
doorgegeven via het ouderportaal van Parnassys 

 

Plusklas Stichting Talent Westerveld 

Met de invoering van passend onderwijs heeft ook 
het passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen 
meer aandacht gekregen. Zo ook bij Stichting Talent 

Westerveld! 

De stichting heeft in 2017 het initiatief genomen om 
bovenschoolse plusklassen op te zetten. Dit wil 

zeggen dat alle scholen binnen Stichting Talent 
Westerveld kinderen kunnen aanmelden voor de plusklassen. Deze aanmelding geschiedt 
door de IB’ers van de scholen, in samenspraak met de meer- en 

hoogbegaafdheidcoördinatoren, de leerkrachten en de ouders. De bovenschoolse werkgroep 
‘Meer- en Hoogbegaafdheid’ beoordeelt de aanmeldingen. Deze werkgroep bekijkt ook 

jaarlijks of de kinderen die de Plusklas bezoeken, daar op hun plek zitten en ook het volgend 
schooljaar weer deel kunnen nemen. 

Dit schooljaar hebben we gewerkt met twee plusklassen voor de kinderen van groep 5/6 en 

twee voor de kinderen van groep 7/8. De aangemelde kinderen bezoeken één ochtend in de 
week de Plusklas. Deze is gevestigd in een lokaal in obs De Hoekstee in Vledder. De groepen 
worden begeleid door juf José Meijer. 
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De Plusklas is bedoeld voor “slimme” kinderen die meer willen of meer nodig hebben. Méér 

plezier, méér inzicht in zichzelf, méér kennis over denken en leren en méér uitdaging. 

De Plusklas is een aanvulling op wat er op school gebeurt. De kinderen van de plusklassen 
kunnen meer aan dan het reguliere onderwijsaanbod hen vaak biedt. De kinderen beschikken 

veelal over een onderzoekende houding en een creatief denkvermogen. In een plusklas 
kunnen deze kinderen leren op een manier die bij hen past. Ook ontmoeten ze ‘peers’, 
ontwikkelingsgelijken aan wie ze zich kunnen spiegelen. 

In de Plusklas wordt aandacht besteed aan verschillende soorten denkvaardigheden en het 

toepassen daarvan. Daarnaast is er aandacht voor de ‘mindset’, de executieve functies, 
filosoferen, het leren-leren, het creatief denken en natuurlijk bieden we de kinderen ook 

cognitief uitdagende opdrachten. 

Per periode werken we aan een thema. Aan de uitvoering van deze thema’s worden duidelijke 
eisen gesteld. Daarnaast stellen de kinderen ook eigen doelen waarmee ze aan de slag gaan. 

Ons doel is om deze kinderen zo uit te dagen dat ze het plezier in school behouden en hen 

medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen groei (mindset)! 

Wilt u meer informatie over de Plusklas? Neem dan gerust contact op met de Intern 
Begeleider van uw school of met José Meijer j.meijer@talentwesterveld.nl 

 

Informatie nieuwe schooljaar 

Na de vakantie ontvangt ieder gezin aan het begin een mooie schoolkalender. Hierin staan 
belangrijke data voor het schooljaar vermeld, maar ook alle praktische informatie rondom de 
organisatie van school. Een handig naslagwerk dus, dat een mooi plekje in huis verdient. 

 

Afscheid beheerders sporthal De Spronk 

Na vele jaren het beheer van de sporthal te hebben gedaan, hebben Roelof en Lammie Smit 

besloten het stokje over te geven aan anderen. Ook dit moment kan door deze bijzonder tijd 
niet de aandacht krijgen die het verdient. Wij willen Roelof en Lammie enorm bedanken voor 

de samenwerking en spreken bij deze waardering uit voor de toewijding waarmee zij zich 
ingezet hebben voor het beheer Sporthal de Spronk. Roelof en Lammie, geniet van jullie vrije 
tijd en van elkaar in goede gezondheid 

 

 

mailto:j.meijer@talentwesterveld.nl
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Zomeractie van de bibliotheek: Kriebelbeestjes 
 

Van 4 juli tot en met 16 augustus staan de bibliotheken in 

het teken van De Zes Zomerkriebels. Dit is een online 

activiteiten- en informatieprogramma in samenwerking met 

ROEG!jr. Elke week van de zomervakantie staat er 1 

kriebelbeestje dat dicht bij ons in de buurt leeft, centraal. In 

totaal komen zo de zes zomerkriebels aan bod: het 

lieveheersbeestje, de teek, de mier de worm, de mug en de 

wesp. 

Over elk dier wordt een leuke informatieve vlog gemaakt 

door een deskundige, waarbij het betreffende diertje wordt 

geïntroduceerd vanuit een bibliotheekboek. Op de website 

zijn er naast de filmpjes, elke week doe- en 

ontdekopdrachten over de dieren te vinden die gemaakt zijn 

door het IVN.  

 
Cadeautje voor jonge vakantieleners 6-12 jr 

Om het lezen en de gang naar de bibliotheek in de zomervakantie te stimuleren, krijgt elk 

kind van 6 t/m 12 jaar dat in deze periode een boek/ boeken/tijdschriften komt lenen in de 

bibliotheek een leuke verrassing. Kinderen kunnen op vertoon van hun geleende boek(en) 

met uitleenbon aan de balie een cadeautje in ontvangst nemen. 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
Kris Veltman-van 't Klooster • Educatiemedewerker 
 

 

 
 

 

Prikbord 
 

Survivalcursus voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar 
Na de zomervakantie start er een nieuwe survivalcursus bij Roots In Nature. De lessen 
beginnen woensdag 19 augustus en starten om 15.15 uur. Bij voldoende animo start er ook 

een groep op zaterdag. Als je er de afgelopen cursus niet bij was, zul je bezig gaan met het 
maken van een vuurboog. Met deze boog maak je door middel van wrijving vuur, net als 

onze voorouders dat deden. Kinderen die dit al gedaan hebben, gaan onder andere bezig met 
spoorzoeken en camoufleren. Heb je nog geen kennis gemaakt met Roots In Nature, of weet 
je niet zeker of het wat voor je is? 12 augustus is er weer een gratis proefles. Kijk voor meer 

informatie op www.rootsinnature.nl 

 

http://www.rootsinnature.nl/
https://www.bibliothekendrenthe.nl/siebvandebieb
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Dakajam 2020 
Deze zomer bieden de beweegcoaches van de gemeente Westerveld kinderen en jeugdigen 
die om uiteenlopende redenen (denk bijvoorbeeld aan ziekte van familieleden of verminderde 
financiële mogelijkheden) niet op zomervakantie gaan de mogelijkheid om deel te nemen aan 

Dakajam 2020. Let op: Alles is onder voorbehoud van de Coronamaatregelen en de 
Coronacrisis geen geldige reden om deel te mogen nemen. De eerste week is van 3 t/m 7 

augustus en is voor kinderen in de leeftijd 5 t/m 12 jaar. De tweede week is van 10 t/m 14 
augustus en is voor jeugdigen van 12 t/m 16 jaar. Het vindt plaats op het kampterrein in 
Havelterberg. Voor meer informatie of aanmelden kan contact opgenomen worden met de 

beweegcoaches via het telefoonnummer 14 0521. Er is een beperkt aantal plekken, dus wees 
er snel bij! 
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