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In het zonnetje

Belangrijke data:
5 oktober
12 oktober
19 oktober
19 oktober
21 oktober
26 oktober
30 Oktober

Facultatieve oudergesprekken groep 5 t/m 8
Start Herfstvakantie tot en met 16 oktober
Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 4
Oud papier
Groep 1/2 bezoek zeemuseum Miramar
Medezeggenschapsraad 19.30 uur locatie de Kievitshoek
Groep 3/4 en 5/6 bezoek zeemuseum Miramar

3 November
16 November
18 November

Studiemiddag Kanjertraining. Alle leerlingen vanaf 12:00 uur vrij
Oud papier
Groep7/8 bezoek zeemuseum Miramar

In het zonnetje
De kinderen van groep 7 en 8 hebben zich flink ingezet voor de
verkoop van kinderpostzegels en met elkaar een flink bedrag bij
elkaar gelopen. Geld dat gebruikt wordt voor de ruim 90.000
kinderen in Nederland die geen veilige thuissituatie hebben.
Goed gedaan, jongens en meiden!! Bedankt!!

MR nieuws
Voor de zomervakantie hebben wij u laten weten dat ieder MR-lid voor de duur van 2 jaar
zitting neemt in de MR. Daarna kan hij/zij zich verkiesbaar stellen voor nog een nieuwe
termijn. De zittingstermijn van Jan Ham was verstreken. In de nieuwbrief van 4 juni jl.
hebben wij u opgeroepen om u kandidaat te stellen, wanneer u ook interesse heeft in de MR.
Op deze oproep zijn er geen reacties gekomen. Jan heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. Hij
is daarom herbenoemd voor een nieuwe termijn van 2 jaar.
De MR bestaat uit een oudergeleding en personeelsgeleding. Het schooljaar 2020-2021
vertegenwoordigen de oudergeleding: Nienke Bolding (moeder van Collin, groep 3) en Jan
Ham (vader van Sanne, groep 8 en Elisa, groep 5). De personeelsgeleding bestaat uit
Jaccolien Adolf en Erna Smid.

Wordt “Ons Dorpshuis” Drents Dorpshuis van het jaar?
De BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) zet zich met name in voor de dorpshuizen in
kleine dorpen, die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in het dorp. De BOKD organiseert in
2020 opnieuw de verkiezing Dorpshuis van het jaar! De wedstrijd mag dan Dorpshuis van het
jaar heten, maar de verkiezing is bedoeld voor alle dorpshuizen, buurthuizen en MFA’s in
Drenthe. Het thema van deze verkiezing is ‘Wat voor dorpshuis willen we zijn in 2025?’
Daarbij zal de jury in het bijzonder letten op: vernieuwing & innovatie, inrichting & staat van
het gebouw, cultuur & sfeer, exploitatie & verdienmodellen en samenwerking.
Naast een vakjury en een dorpshuizenjury is er ook een
publieksjury. Na de laatste uitzending van RTV Drenthe in
oktber/november tot de finale kunnen mensen via de website
stemmen op hun favoriete dorpshuis. De uitslag van de
publieksjury wordt op de finale-avond in november bekend
gemaakt. De stem van de publieksjury telt voor 25 % mee in het
eindoordeel.
Klik voor het presentatiefilmpje van “Ons Dorshuis” op deze link. (de film is opgenomen voor de
Corona-tijd)

Burgemeester Jager opent oktobermaand Kindermaand
Inmiddels is oktobermaand kindermaand een begrip geworden. Kinderen zijn van harte
uitgenodigd om in deze maand (gratis) tal van culturele activiteiten te bezoeken. Zij hebben
een boekje gekregen met alle deelnemende instellingen.
Onze school had de eer om dit jaar de burgemeester
te ontvangen die de oktobermaand kindermaand
opende. Hij kwam met de kolonietram en werd op
het plein ontvangen door alle leerkrachten en
kinderen. Daarna las hij de kinderen van groep 5
t/m 8 het verhaal Hunzo voor. Hunzo gaat over een Drents dorp, waarvan niet zeker is of het
werkelijk bestaan heeft, maar dat verwoest zou zijn door de Noormannen. De kinderen
luisterden geboeid. Aansluitend mochten ze vragen stellen aan de burgemeester. Zowel
persoonlijke vragen als vragen over het vak burgemeester. Burgemeester Jager nam
uitgebreid de tijd om de vragen zorgvuldig te beantwoorden.
Na ruim een uur nam hij weer afscheid en vertrok weer met de kolonietram, welke in de
tussentijd in gebruik was genomen door de kinderen van groep 1 t/m 4 voor een rondje
Wilhelminaoord.
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Westerveld in actie bestaat 5 jaar en biedt kwartetspel aan
De kernenaanpak Westerveld in Actie heeft als doel een gezonde leefstijl voor alle inwoners,
met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen. In Diever, Dwingeloo, Havelte, Vledder
en Wilhelminaoord zijn werkgroepen actief die, in samenwerking met de beweegcoaches
uitvoering geven aan dit doel.De beweegcoaches willen samen met deze werkgroepen het 5jarig bestaan gaan ‘vieren’ door o.a. een grote sportieve/beweegdag te organiseren.
Ook het kwartetspel dat vorige week uitgedeeld is aan alle kinderen, maakt onderdeel uit van
de viering van het 5-jarig jubileum. Merlijn Enserink, werkgroep lid Vitaal Wilhelminaoord, is
grafisch ontwerpster en heeft het kwartspel gemaakt; ..en jij leeft nog lang&gelukkig!
Het kwartetspel leert kinderen spelenderwijs over: gezonde voeding, bewegen, gelukkig zijn,
buitenpelen/natuur. "Gezondheid, bewegen en voedsel zijn belangrijk thema's in mijn leven
en ik maak me al lange tijd zorgen over de beperkte kennis die kinderen hierover hebben. Zij
zijn afhankelijk van wat hun ouders/school hen hierover leren. Ik wil heel graag mijn steentje
hierin bijdragen en heb een kwartet bedacht. Het spel is geïnspireerd door sprookjes. Deze
eindigen altijd met : “... en zij leefden nog lang en gelukkig”. Maar hoe doe je dat, lang en
gelukkig leven? Kinderen staan nog dicht bij hun gevoel en biologische behoefte, door deze te
voeden, kunnen ze bewust kiezen voor een gezonde levensstijl, aldus Merlijn;
Wij hopen dat jullie veel plezier beleven aan het kwartetspel en dat het mag bijdragen aan de
keuze voor een gezonde levensstijl.

obs De Kievitshoek

Linthorst Homanstraat 24 8384 EE Wilhelminaoord
kievitshoek@talentwesterveld.nl

0521-381536

Prikbord
Bij Scala Centrum voor de Kunsten in Kindcentrum Bernhard in Steenwijk kunnen
kinderen meedoen aan 6 leuke muzieklessen, om te ervaren hoe leuk het is om zelf
en samen met anderen muziek te maken.
Jammen, samen muziek maken
Kinderen van 10 t/m 12 jaar gaan jammen. Als een echte band spelen ze bekende,
eenvoudige popliedjes. Hiervoor hoeven ze geen enkele ervaring te hebben met het bespelen
van een muziekinstrument. Start 27 oktober 2020, op dinsdag van 16.00 tot 17.00
uur. Meedoen kost € 45,Ontdek jouw wereld van muziek
Kinderen van 7 t/m 9 jaar maken kennis met muziekinstrumenten en hun eigenschappen. Ze
gaan zingen, bewegen, luisteren en aan de slag met hoog en laag, snel en langzaam, hard en
zacht. Start 29 oktober 2020, op donderdag van 15.15 tot 16.00 uur. Meedoen kost € 45,Kleutermuziek
Kinderen van 4 t/m 6 jaar gaan muziekinstrumenten bespelen, zingen en bewegen op
muziek. Bekende én nieuwe liedjes passeren de revue en ze doen muzikale spelletjes. Start 9
maart 2021, op dinsdag van 14.45 tot 15.30 uur. Meedoen kost € 39,Peutermuziek
Kinderen van 2,5 tot 4 jaar gaan samen met
een ouder, oppas of enthousiaste oma of opa
op muzikale ontdekkingsreis. Ze doen leuke
spelletjes en maken kennis met
instrumenten. De liedjes gaan over thema’s
die aansluiten bij hun belevingswereld. Ook
bewegen op muziek speelt een belangrijke
rol. Start 9 maart 2021, op dinsdag van
14.00 tot 14.45 uur. Meedoen kost € 39,-.
Met muzikale groet,
Idaline van den Hoek
Communicatie
Scala Centrum voor de Kunsten
t: 06-40259393
e: pr@ontdekscala.nl

obs De Kievitshoek

Linthorst Homanstraat 24 8384 EE Wilhelminaoord
kievitshoek@talentwesterveld.nl

0521-381536

obs De Kievitshoek is onderdeel van Stichting Talent
Westerveld
obs De Kievitshoek

Linthorst Homanstraat 24 8384 EE Wilhelminaoord
kievitshoek@talentwesterveld.nl

0521-381536

