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In het zonnetje 

 

In het zonnetje 
 

Dit keer zetten we iedereen in het zonnetje die geholpen heeft het mogelijk te maken dat er deze winter door de 

kinderen van Wilhelminaoord toch in eigen dorp geschaatst kon worden. Super dat jullie ook aan de school hebben 

gedacht, zodat de midden- en bovenbouw op vrijdagmorgen ook nog de baan op konden. Dank jullie wel.  

 

Nieuws van de Beweegcoaches 
Beleef & Beweeg 
Weet jij hoe het is om beperkt te zijn in bewegen? Rolstoelgebruikers, blinden, slechtzienden en slechthorende 
mensen ervaren het bewegen anders dan normaal. Bewegen speelt ook een belangrijke rol in hoe jij je voelt, en hoe 
jij jezelf kunt verdedigen in geval van nood. Deze middag kan je deelnemen aan kinderyoga, weerbaarheidstraining 
en kan je kennis maken met bewegingsbeperkingen. 
  
Datum:           Woensdag 25 maart 2020 
Tijd:                15:00 tot 17:30 
Locatie:          Sporthal de Hulschebosch Dwingeloo 

Voor wie:       Alle basisschoolleerlingen. 

 

Ouderbijdrage 
 

Heeft u er al aangedacht de ouderbijdrage over te maken?  Dit kan op rekeningnummer  

NL 90 RABO 0365 80 4738 t.n.v. Ouderraad Kievitshoek. Graag met vermelding van de naam en de klas van 

uw kind(eren) Hieronder nog een keer de bedragen: 
 

Voor een leerling in groep 1 t/m 6: € 57,75   

Voor een leerling in groep 7 en 8: € 73,50  (hogere kosten ivm met meerdaags schoolkamp) 

Voor een leerling die na 1 januari  maar voor de schoolreis op school komt, vragen wij een bedrag van  

€ 46,20.  

 

Belangrijke data:  
Maart 

 

17 maart: gr 1/2 voorstelling ‘nachtlampje’ 11.00 uur in De Spronk. Een fonkelende en vrijwel 

woordloze voorstelling over het leven houden van herinneringen. 

 

20 maart:  Pannenkoekendag. Zie verderop in deze nieuwsbrief. 
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Lessen brandpreventie 
Afgelopen maandag kregen alle groepen een gastles van de brandweer aangeboden. Kinderen hebben 

hier geleerd over het werk van de brandweer en wat je allemaal kunt doen om brand te voorkomen. 

(brandpreventie). Het was een leerzame ochtend, maar de docent (Bram Bosma van brandweer 

Vledder) was ook onder de indruk van hetgeen de kinderen allemaal al wisten. 

 

Toevallig werden deze week ook de in school aanwezige blusmaterialen getest. Ook dit keer bleek alles 

weer aan eisen te voldoen.  

 

Nieuw gezicht Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
 
Beste ouders/verzorgers, leraren en andere nieuwsbrieflezers, 
 
Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Anna Both. Ik ben schoolmaatschappelijk werker. 
 
Wat doet een school Maatschappelijk werker? 
Een school Maatschappelijk werker biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 
tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen.  
Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de 
interne begeleider of de leerkracht, maar ook ouders kunnen als ze dat nodig vinden rechtstreeks contact opnemen 
met de schoolmaatschappelijk werker. Een reden om dat te doen is bijvoorbeeld:  
 

• uw kind komt thuis en vertelt dat hij of zij steeds gepest wordt en daarom geen zin meer heeft om naar 

school te gaan. 

• uw kind is de laatste tijd erg stil en u komt er maar niet achter wat er aan de hand is  

• uw kind is juist extra druk, wat op school en thuis moeilijkheden veroorzaakt 

• als ouder vindt u het lastig om voet bij stuk te houden over afgesproken (gedrags)regels met uw kind of er is 

steeds ruzie over de grenzen die u stelt 

• er zijn problemen in de thuissituatie en u merkt dat uw kind zich daardoor anders gedraagt 

Vaak is een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker voldoende om weer vooruit te kunnen. In andere gevallen 
is een wat langere vorm van hulp of ondersteuning nodig. Dit wordt in gezamenlijk overleg afgesproken. De 
gesprekken kunnen op school of thuis plaatsvinden, maar op ons centrale kantoor is ook een mogelijkheid. 
De schoolmaatschappelijk werker verwijst door wanneer meer of andere hulp nodig is. Het schoolmaatschappelijk 
werk is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
Zonder toestemming verstrekt het schoolmaatschappelijk werk geen informatie over u aan derden. Bovendien heeft 
u altijd het recht de eigen gegevens in te zien. 
 
Op dinsdag van 08:00 tot 12.00 uur zal ik aanwezig zijn op jullie school. Elke even week zal ik aanwezig zijn op OBS de 
Kievitshoek en de oneven weken op OBS de Hoekstee. Heeft u vragen en/of opmerkingen spreek me gerust aan. U 
kunt mij ook bellen op telefoonnummer: 06-49224305 of mailen naar a.both@welzijnmw.nl. 
 
Hartelijke groet, 
Anna Both 

mailto:a.both@welzijnmw.nl
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75 jaar bevrijding 
 
Het zal niemand ontgaan zijn dat het dit jaar 75 jaar gelden is dat de tweede Wereldoorlog voor Nederland eindigde 
en dat we sindsdien in vrijheid leven. Een kostbaar goed, waarvan we ons goed bewust moeten zijn dat dit niet 
vanzelfsprekend is. Dit willen we ook aan onze leerlingen meegeven en dus krijgt “75 jaar vrijheid” in april ook de 
nodige aandacht op school. Naast een lesprogramma over vrijheid in de midden- en bovenbouw, wordt er ook een 
“75 jaar bevrijdingsfeest” gevierd. We doen dit op 17 april, de dag dat ook de koningsspelen gepland staan. Een 
voor-de-hand-liggende combinatie. Deze dag wordt opgezet in samenwerking met Dorpsbelang Vledder en Stichting 
Aktiviteiten Vledder. Hoe de dag er precies gaat  uitzien ligt nog niet helemaal vast, maar zeker is wel dat het 
programma gaat plaatsvinden op het Lesturgeonplein in Vledder. Ook de kinderen van obs de Kievitshoek komen 
voor deze gelegenheid naar Vledder. Hotel Brinkzicht heeft aangeboden voor het vervoer te willen zorgen. Een mooi 
gebaar waar we dankbaar gebruik van maken. (wellicht dat de oudsten op de fiets gaan) In de volgende nieuwsbrief 
volgt meer informatie 

 

Nationale pannenkoekendag 
 

Op 20 maart wordt de nationale Pannenkoekendag georganiseerd. Deze dag is niet zozeer bedoeld om de 
pannenkoek te promoten, maar wel om de verbinding tussen jong en oud te versterken. Onze school doet 
dit jaar ook mee. Een aantal kinderen zal in ‘Ons Dorpshuis’ samen met een aantal bewoners van de 
Menning pannenkoeken gaan bakken voor de bewoners van de Menning én de kinderen van school.   
https://www.pannenkoekdag.nl/ 

 

Prikbord 
 

Tweedehands zomerkinderkleding- en speelgoedbeurs in Havelte 

De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar halfjaarlijkse kleding en speelgoedbeurs. Een gezellige 
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte. 

✓ De koopavond is op vrijdag 3 april 2020 van 20.00 uur tot 21.30 uur. 

✓ Op zaterdag 4 april 2020 is de beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur. 

✓ Bezoekers krijgen op zaterdag 10% korting op hun gehele aankoopbedrag. 

U vindt op deze beurs naast kleding ook een divers aanbod van tweedehands speelgoed. Heeft u zelf kleding van 
maat 74 t/m maat 188 of speelgoed in te brengen dan kunt u de daarvoor benodigde prijsenveloppe + instructie 
vanaf maandag 24 februari 2020 ophalen gedurende schooltijden bij de kleuteringang van OBS. de Bosrank in 
Havelte. Er is een maximale uitgave van 150 prijsenveloppen. Alle kleding en speelgoed dient geprijsd, schoon en 
compleet te worden aangeleverd. Het inbrengen van de kleding en het speelgoed is op donderdagavond 2 april 2020 
van 19.00 tot 20.30 uur, eveneens in “de Veldkei”. Dit adres kunt u vinden op onze website. Raadpleeg onze website 
www.kledingbeurshavelte.nl voor meer informatie. We zijn ook te volgen via Facebook: Kledingbeurs Havelte. 
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