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In het zonnetje 
 

Dit keer zetten we juf Elsemieke in het zonnetje. Elsemieke heeft is vorig jaar bij ons op 
school gestart met haar stage in het kader van haar Pabo-opleiding. Daarnaast heeft zij vanaf 

de zomervakantie t/m december als onderwijsassistent gewerkt.  
Woensdag 9 februari is haar laatste stagedag. Zowel haar stage als haar werk als 
onderwijsassistent zet Elsemieke voort op de Burg. W.A. Storkschool in Dwingeloo. In een 

roerige periode, met de vele uitdagingen in het onderwijs rondom de Corona maatregelen, 
heeft ze voor onze school veel betekend en zijn deze zonnestralen verdiend. We wensen haar 

veel succes met het afronden van haar opleiding en wie weet zien we haar als collega in de 
toekomst terug. Uiteraard besteden we op gepaste wijze aandacht aan haar vertrek. 
 

 

 Oudercafé: samen aan de schoolvisie werken  
 

Eén van de speerpunten van dit schooljaar is het herijken van onze visie. Tijdens twee 
studiedagen zijn we daar als team intensief mee aan de slag geweest. In april hopen we dit 

traject definitief te kunnen afronden en onze herijkte visie te kunnen presenteren. In de visie 
is natuurlijk volop aandacht voor de wijze waarop wij ons onderwijs vorm willen geven op een 
wijze die beste bij ons en bij onze kinderen past.  

 
Naast de onderwijskundige aspecten willen we in onze visie ook de rol van en de 

samenwerking met ouders onderstrepen. Het zou bijzonder zijn als we dit zouden beschrijven 
zonder hierover in gesprek te zijn geweest met de ouders. Samen met de 
medezeggenschapsraad (MR) willen we daarom een ouder”café” organiseren. We gaan dan 

aan de hand van stellingen in gesprek over verschillende thema’s die de ouderbetrokkenheid 
raken. Welke rol en mogelijkheden zien ouders hier voor zichzelf weggelegd? Hoe worden 

ouders betrokken bij het onderwijsproces van hun kind? Kortom interessante thema’s om met 
elkaar van gedachten te wisselen. 
 

Belangrijke data:  
 

24-01: Workshop groep 3 t/m 8 Onder water wereld 

27-01: Workshop groep 1/2 Onder water wereld 
  4-02:    Studiedag leerkrachten. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 

21-02:  Voorjaarsvakantie t/m vrijdag 25 februari 
28-02: Oud papier 
28-02: Deze week Rapportgesprekken 

  4-03: Rapport mee 
Let op: deze laatste twee data wijken af van wat in de kalender staat.  
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Een concrete datum voor het oudercafé kan op dit moment nog niet genoemd worden, omdat 

we eerst even de ontwikkelingen rondom Corona afwachten. Zodra er meer duidelijk is, wordt 
dit met alle ouders gedeeld. 

Oud Papier opbrengst januari: €720,- 

Voor het ophalen van het oud papier hebben wij elkaar hard nodig. Iedere maand zijn het de 
ouders van de kinderen die er voor zorgen dat we net dat beetje extra op school kunnen 

doen. Bedankt dat u zich heeft aangemeld om mee te helpen.  
Het bedrag dat jaarlijks wordt opgehaald met het ophalen van oud papier, is een grote 

bijdrage aan de inkomsten van de ouderraad. De opbrengst van de inzameling in januari was 
maar liefst €720,-. Hiermee vormen de opbrengsten van de oudpapieracties een prachtige 
bron van inkomsten, waar alle kinderen hun voordeel mee doen. 

 
De eerstvolgende datum waarop het oud papier wordt ingezameld is maandag 28 februari. 

 
De overige maandagen dat er oud papier ingezameld wordt, zijn: 

28 februari 30 augustus 

29 maart 26 september  

9 mei 25 oktober 

7 juni 21 november 

4 juli 20 december 
 

Hoewel op de eerste maanden al behoorlijk is ingetekend, is er met name bij de acties juni 

t/m december nog veel ruimte. Intekenen kan door op onderstaande link te klikken. 
 

intekenrooster oudpapier 2022 obs de Kievitshoek - Google Spreadsheets 

 

 

 

CO-2 meters 
 
n de kerstvakantie zijn er in alle lokalen van de scholen die onder Stichting Talent 

vallen CO2-meters geplaatst. Hiermee kan de aanwezige hoeveelheid CO2 en daarmee 
de luchtkwaliteit worden gemeten. Aan de hand van de score kun je zien of het noodzakelijk 
is om een bepaalde ruimte extra te ventileren. Door extra ventilatie zal het CO2 gehalte dalen 

en zal er sprake zijn van een verbetering van de luchtkwaliteit. Wanneer we de lucht in de 
klassen goed verversen, wordt de kans op besmetting met het Corona-virus via 

de binnenlucht kleiner. Door de kwaliteit van de lucht te monitoren zullen we bewuster 
gebruik gaan maken van de ventilatiemogelijkheden die er zijn.   
Het valt ons op dat de ventilatie bij ons goed op orde is.  

 
 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iAT7enOuPPBhfewdzDK8aG9QrLaqZslXaMhWKOE3FOI/edit#gid=0
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Plastic soep 
 

Zoals u weet wordt binnen de gemeente Westerveld op de basisschool het Kunst- en Cultuur 
Traject “Plastic Soep” aangeboden. Binnen het gehele project is er aandacht voor de 

wereldwijde vervuiling van zeeën en oceanen. De leerlingen ervaren de dramatische gevolgen 
van plastic afval voor mens, dier en milieu.  
 

Deze week gaan we aan de slag met het kunstproject Plastic Soep. De leerlingen leren op een 
creatieve manier over het wereldwijde plastic afvalprobleem. Alle leerlingen van onze school 

maken samen een onderwaterwereld. Elke groep maakt hiervoor een onderdeel. Daarvoor 
gebruiken we verzameld afval om een onderwaterwereld te creëren. De eerste werkstukken 
zijn al neergezet en opgehangen . Het wordt al een indrukwekkende expositie. Groep ½ gaan 

donderdag aan de slag. Ze gaan een huisje maken van plasticafval 
voor een zeedier van klei. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 7/8 
Open dagen  

Door de coronamaatregelen vinden veel open dagen van middelbare scholen online plaats. 
Hierbij volgt een overzicht. Let op, voor sommige online open dagen moeten kinderen en 
ouders/verzorgers zich opgeven. De voorlichting is niet alleen voor groep 8. Maar ook voor 

groep 7. Het kan voor deze leerling fijn zijn om eens rond te kijken naar de opties.  
 

 

Kom kijken! RSG Trompmeesters  
Benieuwd naar de RSG Tromp Meesters? Je kunt onze online voorlichting bekijken via 
www.samengaanwehetmaken.nl. Je kunt ook ons magazine doorlezen.  
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Dit jaar organiseren wij online ons Open Huis! We nemen jullie op 

woensdag 26 januari vanaf 15.00 uur digitaal mee door onze school. 
We geven een stukje voorlichting en gaan ook live kijken op de 
locaties. Je kunt tijdens het Open Huis vragen stellen via de chat.  
Kan je niet zolang wachten? We hebben video’s gemaakt over wat er bij ons op school 
allemaal te doen is. Kijk snel hier! 

 
  

Online Open Huis Linde College Wolvega   
Op woensdag 26 en donderdag 27 januari leiden we je graag rond tijdens 
het Online Open Huis. We laten je het gebouw zien, verschillende vakken 

en er is ruimte om vragen te stellen. Om mee te kunnen doen hebben we 
wel wat gegevens van jullie nodig. Aanmelden kan eenvoudig via de knop 

hieronder. Aanmelden Online Open Huis  
 
Kom kijken! SG Eekeringe  

Benieuwd naar SG Eekeringe? Je kunt onze online voorlichting bekijken 
via www.samengaanwehetmaken.nl. Je kunt ook ons magazine 

doorlezen.  
Dit jaar organiseren wij online ons Open Huis! We nemen jullie op woensdag 2 februari vanaf 
15.00 uur digitaal mee door onze school. We geven een stukje voorlichting en gaan ook live 

kijken op de locaties. Je kunt tijdens het Open Huis vragen stellen via de chat.  
Kan je niet zolang wachten? We hebben video’s gemaakt over wat er bij ons op school 

allemaal te doen is, welke richtingen je kunt kiezen en welke keuzevakken er zijn 
(bijvoorbeeld de Sportklas). Kijk snel klik hier!  
Heb jij of hebben je ouders behoefte aan een persoonlijk contactmoment, heb je vragen, of 

mis je informatie? Vul dan het contactformulier in en wij nemen contact met je op!  
 

 
 
(Online) Open Dag donderdag 3 februari 2022 Terra Wolvega   
Wij organiseren op donderdag 3 februari een Open Dag. Wij hopen dat 
we deze dag wél fysiek door kunnen laten gaan, zodat je een 

compleet beeld krijgt van onze school. Dit doen we met behulp van 
tijdsblokken, zodat we in kleine groepen de school kunnen laten zien. Kijk alvast een op onze 
Open dag pagina en beleeft het Terra gevoel! Schrijf je hier in voor de Open dag!  
 
Open dag 2022 Stad&Esch Diever  

Wij ontvangen jou en je ouder(s)/verzorger(s) graag tijdens onze virtuele open dag op 
vrijdag 4 februari 2022 van 15.00 tot 17.00 of van 19.00 tot 21.00 uur. Kijk, luister, doe en 
zie waar Stad & Esch voor staat en ga met elkaar op ontdekkingstocht. Wij hopen dat jij je bij 

ons helemaal thuis voelt! Klik hiervoor op de volgende link: www.stadenesch.nl/open-dag.  
En verder? Vooral heel veel plezier hebben in ontdekken of Stad & Esch de 

school is de bij jou past. Tot dan! 
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Adviesgesprekken leerlingen groep 8  

De adviesgesprekken van de leerlingen uit groep 8 vinden plaats in de week van 14 t/m 18 
februari. De rapportgesprekken van de leerlingen uit groep 7 vinden plaats in de week van 28 
februari t/m 4 maart.  

 

 
 

Schoolkamp  
Het duurt nog even… maar groep 7/8 gaat van 23 
t/m 25 mei op schoolkamp naar Dwingeloo. We 

verblijven in groepsaccommodatie de Marke in het 
Drentse Nationaal Park Dwingelderveld. Meer 

informatie over de accommodatie kunt u vinden op 
de website: 

https://taribush.nl/groepsaccommodatie/  
 
 

  

  

Nationale Voorleesdagen 

Van 26 januari tot en met 5 februari besteden wij op school aandacht aan de Nationale 

Voorleesdagen. De doelstelling van de Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van 
voorlezen aan kinderen. (Voor)lezen kent veel voordelen, waaronder het positieve effect op 
woordenschat, spelling en taalbegrip. 

De voorleesdagen voor de kinderen uit de groepen 1 

t/m 3 starten op woensdag 26 januari met het 

Nationaal Voorleesontbijt. 

 

Het boek ‘Maar eerst ving ik een monster’ is 

uitgekozen tot prentenboek van het jaar. Een 

hilarisch en herkenbaar voorleesboek. 

 

 
De Prentenboeken Top 10 laat de leukste prentenboeken zien van dit jaar! Met deze boeken 

zorg je ervoor dat het voorlezen nóg leuker wordt!  
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Bekijk de top 10: 

- Maar eerst ving ik een monster, van Tjibbe Veldkamp 

& Kees de Boer 

- Daar ben je, van Charlotte Dematons 

- Vos gaat een stukje rijden, van Susanne Strasser 

- Heertje & Meneertje, van Elle van Lieshout & Erik van 

Os 

- Muk, van Mark Haayema 

- Het eiland van olifant, van Leo Timmers 

- De koffer, van Chris Naylor-Ballesteros 

- De ridder zonder billen, van Levina van Teunenbroek 

- Hey, baby, kijk!, van Laura van Bouchout & Eva 

Mouton 

- Duizend-en-één paarse djellaba's, van Lisa Boersen & 

Hasna Elbaamrani 

 

Deze boeken kun je lenen bij de bibliotheek bij jou in de buurt. 

 

Vaak wordt gedacht dat voorlezen moeilijk is. Dat is niet waar. Onderstaande link geeft mooie 

voorleestips voor thuis. U zult zien dat voorlezen al snel heel waardevol is voor onze 

kinderen. 

https://www.hebban.nl/artikelen/voorleestips-voor-bij-de-nationale-voorleesdagen-2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hebban.nl/artikelen/voorleestips-voor-bij-de-nationale-voorleesdagen-2022
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Prikbord 
 
Jeugdfonds sport & cultuur  

Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de 
gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een 

lager inkomen heeft. Een van deze regelingen is het Jeugdfonds sport & cultuur. Het 
jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw 

kind. Hiervoor is voor sport  een bedrag van maximaal €225,- per kind per jaar 
beschikbaar. Voor cultuur wordt op jaarbasis maximaal €425,- vergoedt. U kunt dit 
bedrag aanvragen via een tussenpersoon. Kim ten Klooster-Dijkstra, beweegcoach 

van de gemeente Westerveld is één van die tussenpersonen. U kunt contact met 
haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl  
   

  
  
  

Kindermenu 2.0  

  
Beste kinderen in de gemeente Westerveld,  

   
Ook in 2022 organiseren we, ondanks de Corona-perikelen, in Westerveld weer een 
kookwedstrijd voor alle kinderen, onder de naam ‘Kindermenu 2.0’! Op de flyer vind 

je alle informatie hierover. Je kan je gezonde recept t/m 10 maart 2022 sturen 
naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl, of per post sturen naar: Postbus 50, 

7970 AB Havelte  
  

mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl%3cmailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
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