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Weer begonnen 

Inmiddels is het schooljaar alweer ruim twee weken van start. En wat zijn de groepen fijn 
gestart. We hopen dat we dit jaar zonder al te gekke onderbrekingen de kinderen mooi en 

goed onderwijs kunnen bieden en we hopen dat we langzamerhand ook de ouders weer 
steeds ruimer mogen verwelkomen in de school. We zijn daar langzamerhand allemaal wel 

een beetje aan toe.  

De schoolkalender ligt bij de drukker en deze hoop ik deze week nog aan de gezinsoudsten 
mee te geven. 

In elke eerste week van de maand willen we een nieuwsbrief uitbrengen. Deze eerste 

nieuwsbrief staat weer bomvol nieuwtjes en informatie.  

Ik wens jullie veel leesplezier.  

Albert Elken 

Oproep Biebouder 
  

De Bieb op School wordt mede mogelijk gemaakt door de hulp van 

een enthousiaste ouder. Zij helpt wekelijks bij de uitleen van 
boeken.   

 
Momenteel zijn wij op zoek naar iemand die haar kan 
ondersteunen.   

 
Lezen is zo belangrijk! U kunt de leerlingen hulp bieden bij het 

zoeken naar een passend boek en ze enthousiast maken voor het 
lezen.   

 

U kunt zich opgeven bij juf Erna. Even binnenlopen of mailen: e.min@talentwesterveld.nl  
 

Belangrijke data:  
 

09-09: Groep1/2 voorstelling ‘Guppie’ 

14-09: Groep 3/4 voorstelling ‘Kanoet’ 
16-09: Singer songwriter in alle groepen 

17-09: 14.00 uur opening ‘Opgehaalde herinnering”. 
28-09: Kinderen ’s middags vrij (studiemiddag leerkrachten) 
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Informatie-dagen 

Ieder jaar organiseren wij aan het begin van het schooljaar een informatiedag of -avond. 
Helaas dwingt Corona ons nog steeds om hierin aanpassingen te doen. Dit jaar kunnen we u 

daarom niet in school verwelkomen. Om u toch de informatie te kunnen geven over de 
werkwijze en organisatie in de groep wordt er in iedere groep een digitale oplossing gezocht 

die met u gedeeld zal worden.  

Parro-app voor communicatie met ouders 

 
Al eerder bent u geïnformeerd over het feit dat we voor de communicatie 

met ouders overstappen van Klasbord naar Parro. Inmiddels is Parro door 
ons aangeschaft en wordt u de komende week geïnformeerd over de stappen 
die ouders moeten zetten. Wat u alvast kunt doen is de app downloaden via 

Play Store (android-toestellen) of in de App Store (Apple-toestellen).  
 

Naast de telefoonapps kan er ook met Parro gewerkt worden via computers en laptops door 
naar www.talk.parro.com te gaan en in te loggen. De inloggegevens zijn hetzelfde als de 
inloggegevens voor het ouderportaal van Parnassys.  

 

Opgehaalde herinnering 
 

De brug op de foto herkent u waarschijnlijk wel. Ooit was deze ophaalbrug een 
herkenningspunt in het landschap bij Wilhelminaoord. Sinds februari 2021 is de brug terug als 

kunstwerk de ‘Opgehaalde herinnering’ van kunstenaar André Pielage. Ter gelegenheid van 
200 jaar Maatschappij van Weldadigheid schenkt de Provincie Drenthe het kunstwerk aan de 
gemeente Westerveld. Volgende week vrijdag, 17 September, wordt de brug officieel 

geopend. Onze school speelt daarbij een belangrijke rol. Alle groepen hebben inmiddels het 
kunstwerk bezocht. Gisteren hebben de groepen 3/8 al bezoek gehad van de André Pielage. 

Hij heeft verteld hoe hij tot dit kunstwerk is gekomen. Ook 
hebben alle leerlingen iets gemaakt dat een belangrijk 
onderdeel tijdens de opening zal zijn.  

Volgende week donderdag krijgen de groepen bezoek van 
een Singer-songwriter. We gaan een lied maken, die we 

gaan zingen tijdens de opening. Op vrijdag zijn normaal de 
kinderen vrij. Toch hopen we, bij uitzondering, de leerlingen 
’s middags weer te mogen begroeten om zo samen de 

opening bij te wonen 
Het officiële programma begint om 14.00 uur. Zoals het nu 

lijkt verwachten wij u kind om 13:45 op school. We missen 
nu nog specifieke informatie over deze middag, we zijn in afwachting van aanvullende 
informatie van de organiserende partijen. Zodra we meer informatie hebben, laten wij het u 

zo spoedig mogelijk weten.  
 

 

http://www.talk.parro.com/


 

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

Studiemiddag visie 
 

28 september zijn de kinderen ’s middags vrij. De leerkrachten hebben dan een 
studiemiddag. Op deze middag maken we een start met het herijken van onze visie op 

onderwijs. Goed onderwijs komt niet toevallig tot stand. Er ligt een visie of onderwijsconcept 
aan ten grondslag dat bestaat uit onderwijsidealen. Dat geeft richting om het onderwijs 
concreet vorm te geven en keuzes te maken. De ervaring leert dat een duidelijk 

 
onderwijsconcept de gesprekken tussen leerkrachten over onderwijs effectiever maakt. Door 

van elkaar te weten wat de bedoeling is, ontwikkel je samen sneller. 
 

Bloemencorso 
 
Het bloemencorso zoals dat oorspronkelijk bedoeld is, kan ook dit jaar om bekende redenen 
geen doorgang vinden. De organisatie zet echter wel weer een fietsroute uit, waarlangs 

bloemenmozaïeken geplaatst zijn. Kinderen van groep 7 en 8 zijn ook dit jaar weer benaderd 
om enkele borden te prikken. Dit jaar gaat dit weer plaatsvinden op vrijdagochtend. Omdat 

groep 6 op vrijdag ook in deze groep zit, hebben ze geluk. Ze mogen ook hun handen uit de 
mouwen steken. 
 

Faqta: onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie en Burgerschap 

 
Dit schooljaar zijn we gestart met de methode Faqta. Faqta biedt thematisch, geïntegreerd 

lesmateriaal voor groep 1 t/m 8, waaronder wereldoriëntatie, wetenschap, muziek en 
burgerschap. Dat betekent dus dat de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur en techniek niet meer op het rooster staan. 

Dit betekent niet dat ze dit niet meer aangeboden krijgen, maar 
dit gebeurt geïntegreerd, dat wil dus zeggen dat de vakken in 

samenhang aangeboden worden. Hierdoor wordt het geleerde 
betekenisvoller en blijft daardoor beter “hangen”.  

 
Het plaatje hiernaast laat de cyclus zien die Faqta hanteert om 
tot optimaal rendement te komen.  

 
Het zou te ver voeren om hier Faqta tot in details uit te gaan 

leggen, maar neem eens een kijkje op Zo werkt Faqta — Faqta 

 

 

Muziekmethode EigenWijs Digitaal 
 

Nog een nieuwe methode: EigenWijs Digitaal. Met behulp van het digibord en enthousiaste 

leerkrachten wordt muziekles méér dan zingen. Alle aspecten van muziek komen aan bod. De eerste 

lessen zijn inmiddels al gegeven en werden door kinderen en leerkrachten enthousiast ontvangen.  

https://faqta.nl/zo-werkt-faqta
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Prikbord 
 

Westerveld toppers             
Voor alle kinderen van zes tot en met twaalf jaar die aansluiting 

missen bij een sportvereniging, maar wel graag willen sporten. 
We starten donderdag 2 september met wekelijkse sportlessen van 

16.00-17.00 uur in de sporthal van Sportcomplex de Hulsebosch te 
Dwingeloo. Onder deskundige begeleiding van trainers, beweegcoaches van de gemeente 
Westerveld en kinderfysiotherapeut Monique Uneken staat er iedere maand een andere sport 

centraal. Lidmaatschapskosten €10,- per maand voor het schooljaar 2021-2022 
 

 
MAAND SPORT 

september Atletiek 
oktober Breakdance 
november Volleybal 
december Verrassingsmaand 

   Het programma vanaf januari 2022 volgt eind 2021 
  
Aanmelden 
Meer informatie of aanmelden voor de Westerveld Toppers? 

Stuur een e-mail naar beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 
Of telefonisch via 14 0521 

 
 
Schoolkorfbaltoernooi 2021 

 
Op woensdag 6 oktober organiseren korfbalverenigingen 

KORU (Uffelte) en Moedig Voorwaarts (Wapserveen) weer 
het Univé Schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi zal vanaf 
14.30 uur plaatsvinden op het sportveld in Uffelte. Alle 

basisscholen in de gemeente Westerveld zijn welkom om 
mee te doen aan dit toernooi. Tot en met vrijdag 17 

september kunnen de kinderen van groep 4 t/m 8 zich 
hiervoor opgeven bij hun juf of meester. We hopen 
natuurlijk dat ook dit jaar weer zoveel mogelijk kinderen meedoen! 
 

Scala Ontdekdagen 
Deze week organiseren we de Scala Ontdekdagen in Diever en Steenwijk. Kinderen en jongeren kunnen meedoen 
aan workshops, allerlei muziekinstrumenten uitproberen en we geven informatie over alle lessen en cursussen die 
Scala verzorgt. Entree en alle activiteiten zijn gratis. Misschien heeft u gelegenheid om ouders/verzorgers/leerlingen 
hierover te informeren. 
  
Van harte welkom op Scala’s Ontdekdagen in Diever en Steenwijk. Entree en alle activiteiten 
gratis. 

mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
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Scala Ontdekdag Diever: vrijdag 10 september van 16.00 tot 18.00 uur in OBS De Singelier. 
Programma: workshops djembé, beeldende kunst en singer-songwriting + muziekinstrumenten 
uitproberen en informatie over alle lessen en cursussen die Scala verzorgt. 
Scala Ontdekdag Steenwijk: zaterdag 11 september van 10.00 tot 14.00 uur in De Meenthe in 
Steenwijk. Programma: workshops toneel, djembé, beeldende kunst, meedoelessen dans 
+ muziekinstrumenten uitproberen en we geven informatie over alle lessen en cursussen die Scala 
verzorgt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ontdekscala.nl/agenda/ontdekdag-scala-in-diever-kom-kijken-en-meedoen-in-obs-de-singelier/
https://ontdekscala.nl/agenda/ontdekdag-scala-steenwijk-kom-kijken-en-meedoen-in-de-meenthe/
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