06 april
14 april
15-18 april
20 april
22 april
23 april

:
:
:
:
:
:

Studiemiddag onderwijsteam (woensdagmiddag)
Schoolreis groep 1 t/m 4 Plopsaland
Paasweekend
MR-vergadering (op locatie Kievitshoek 19:30)
Koningsspelen
start meivakantie (tot 8 mei)

12 mei
23 mei

:
:

Route 8 groep 8
MR-vergadering (op locatie Hoekstee 19:30)

Schooljaargang 22, nr. 8. april 2022

Schooltijden
Steeds vaker zien we kinderen al ruim voor 8.15 uur op het schoolplein of de school in gaan.
Vanaf 8.15 uur zijn kinderen welkom en is school ook verantwoordelijk voor kinderen die op
het schoolplein of in school zijn. Bij deze dus een dringend verzoek om uw kinderen niet voor
8.15 uur naar school te brengen of te laten gaan.

Groene vingers en een paar uurtjes beschikbaar?
Op ons mooie schoolplein staat een prachtige kas. Al vele
jaren heeft Henk van Nieuwenhoven onze schooltuin en
kas onderhouden. Samen met de leerlingen van de
bovenbouw heeft hij gezaaid, onkruid verwijderd, de
planten en groenten voorzien van water, zodat er later
geoogst kon worden. Henk heeft dit jaren met veel
plezier gedaan, maar wil deze taak graag aan iemand
anders overdragen. We zijn op zoek naar iemand met
groene vingers en die het leuk vindt om voornamelijk in
het voorjaar/zomer samen met de leerlingen de planten
te laten bloeien.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot meester Klaas Jan

Wederom oudpapieractie groot succes
Hoewel we een beetje in herhaling vervallen, zijn deze berichten nooit vervelend om te
schrijven of om te lezen. De oudpapieropbrengst van februari bedroeg maar liefst € 840,-.
Geld dat dankzij de hulp van ouders bijeen is gebracht. Namens de ouderraad, maar vooral
namens de kinderen: geweldig bedankt allemaal!!! Inmiddels is de actie van maart ook
alweer geweest, maar daar hebben we het resultaat nog niet van binnen.
Tot en met de actie van juni is het rooster helemaal ingevuld (op een enkele reserve na),
maar daarna kunnen we nog wel wat handen gebruiken. Intekenen kan nog steeds via
onderstaande link.

intekenrooster oudpapier 2022 obs de Kievitshoek - Google Spreadsheets
Het schijnt dat op sommige telefoons de maand juli in het schema niet goed te zien is
(misschien even op laptop of PC openen) en 30 augustus is nog helemaal leeg. Dit is de
eerste keer in het komende schooljaar, het zou fijn zijn als die plekken voor de
zomervakantie nog gevuld worden.
Rectificatie:
In de vorige nieuwsbrieven stond vermeld dat de nieuw aangeschafte leeshoeken betaald zijn
vanuit de overgebleven TSO-gelden. Dat klopt deels. Naast TSO-gelden zijn hier ook
opbrengsten van de oudpapieracties voor aangewend.

Incasseren/overmaken ouderbijdrage
Inmiddels hebben al veel ouders een automatische incasso formulier ingevuld of de
ouderbijdrage zelf over gemaakt. Bedankt hiervoor! De schoolreisjes zijn al gepland en de
eersten zullen al binnenkort plaatsvinden. We kunnen hier het geld van de ouderbijdrage
goed voor kunnen gebruiken.
Machtigingen die na 1 oktober zijn ingeleverd, zijn afgelopen vrijdag (1 april) geïncasseerd.
Ouders die hier geen gebruik van maken en het zelf willen overmaken, verzoeken wij
nogmaals om de ouderbijdrage over te maken.
groep 1 / 6 ; €57,75
groep 7 / 8 ; €73,50
NL90 RABO 0365 8047 38 t.n.v. Stichting Ouderraad OBS De Kievitshoek
o.v.v. Ouderbijdrage (naam + groep)

Mocht u alsnog voor automatische incasso willen kiezen, maar heeft u geen formulier, vragen
wij u het dit jaar zelf over te maken en een nieuw formulier op school te vragen, zodat u er
met ingang van het volgend schooljaar geen omkijken meer naar heeft.
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Vakantierooster 2022-2023
Inmiddels is het vakantierooster voor het volgend schooljaar voorgelegd aan en vastgesteld
door de GMR. Alle scholen binnen Stichting Talent hebben daarmee weer hetzelfde
vakantierooster. Voor alle vakantie zijn de landelijke richtlijnen aangehouden. De data van de
meivakantie zijn tevens besproken met het Voortgezet Onderwijs in de omgeving. Met dit
vakantierooster voldoet onze school aan de minimaal verplichte lestijden en is er nog ruimte
voor enkele studiedagen. Deze zijn nu nog niet allemaal bekend, maar worden voor de
zomervakantie nog bekend gemaakt. Eén studiedag is wel bekend, en dat is woensdag 5
oktober. Dit is tevens de dag van de leerkracht. Alle leerkrachten van Stichting Talent hebben
dan een gezamenlijke studiedag en dus zijn de kinderen van alle Talent-scholen die dag vrij.
Talentdag
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
paasweekeinde
meivakantie
hemelvaartweekeinde
pinksterweekeinde
zomervakantie

5-10-2022
15-10-2022
24-12-2022
25-02-2023
07-04-2023
22-04-2023
18-05-2023
27-05-2023
22-07-2023

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

23-10-2022
08-01-2023
05-03-2023
10-04-2023
07-05-2023
21-05-2023
29-05-2023
03-09-2023

Schrijver op bezoek
Op 5 april komt er een schrijver op bezoek in groep 7/8: Thomas Leerink. Thomas Leerink,
bioloog en informatief jeugdboekenschrijver van o.a. het boek “Gek op Trek”, bezoekt groep
7/8 en maakt tijdens zijn bezoek de verbinding tussen het thema “Plastic Soep” en zijn
boeken.
Thomas Leerink schreef de natuur-informatieve jeugdboeken Uitblinkerz en Gek op Trek.
Beide boeken gaan over trekvogels. Tijdens zijn bezoek zal Thomas Leerlink vooral stilstaan
bij vragen als:
-Hoe verbinden vogels (natuur-)gebieden in de wereld met elkaar?
-Hoe doe je (wetenschappelijk) onderzoek naar trekvogels?
-Hoe belangrijk zijn gezonde zeeën en kustgebieden voor trekvogels, dieren en mensen?!?
Korte inhoud “Gek op Trek”
De kinderen gaan met hun meester op schoolreis en beleven avonturen waarin natuurweetjes
verweven zijn. Groep 6 mag meester David helpen bij zijn onderzoek naar trekvogels. Het is
het begin van een leuk en leerzaam avontuur over vogels die rijst eten, over colabruine zeeën
en banaanvormige roofdieren. Maar ook over wonderlijke voelproeven, roze kots-ballen en
vogels met veren zo wit als slagroomijs. Lukt het de kinderen om alle opdrachten die ze
moeten maken uit te voeren? En wat staat er toch allemaal in het plakboek van meester, dat
hij overal mee naartoe neemt? Thomas heeft een biologie-achtergrond en werkt bij het NIOZ
(Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee). Hier wordt o.a. onderzoek gedaan
naar plastics in zeeën en oceanen.
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De Grote Rekendag
Op woensdag 30 maart heeft De Grote Rekendag plaatsgevonden. De titel van de 20e Grote
Rekendag was 'Bouwavonturen'. Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen,
inschatten, rubriceren en plannen. De kinderen combineerden denkkracht met
handvaardigheid. Een heel avontuur! De kinderen ontdekten hoe het is om architect te zijn,
of constructeur, of bouwer.
In deze editie van de Grote Rekendag was er expliciete aandacht voor:
• referentiematen die horen bij (het inschatten van) ruimte (lengte, oppervlakte, inhoud)
• de namen van veelvoorkomende tweedimensionale figuren (zoals
cirkel, vierkant), maar ook de verbinding met driedimensionale
objecten (zoals bol, kubus)
• Het herkennen (en benoemen) van vormen in de werkelijkheid (in
huizen, bijzondere bouwsels, enz.)
• het 'schakelen' tussen 2D (plat) en 3D (ruimtelijke figuren).
En wat boften we met het weer! De kinderen zijn zowel binnen als
buiten bezig geweest rond het thema ‘Bouwen’. Zo zijn de kleuters druk bezig geweest met
het bouwen van hokken voor verschillende dieren op de kinderboerderij en hebben de
kinderen van groep 3/4 zich verdiept in het beroep architect. Ze leerden diverse vormen
herkennen in bekende gebouwen, ontwierpen hippe kabouterhuisjes en bouwden hun eigen
droomhuis. In groep 5/6 leerden de kinderen een model van een huis tekenen met daarin op
passende grootte een bed, een deur en een raam. Ook hebben zij onderzocht hoe je een 3Dtekening maakt van een kubus of een doos. En uiteindelijk ontwierpen ze de benedenetage
van een huis. De kinderen van groep 7/8 ontwierpen deze ochtend allemaal een eigen tiny
house (klein huis). Ze hebben eerst een plattegrond op schaal gemaakt, vervolgens hebben
ze de voorgevels ontworpen en tot slot hebben ze de huisjes nagebouwd met Lego.
Aan het einde van de ochtend hebben alle groepen hun ontwerpen en bouwwerken aan elkaar
gepresenteerd. Het was een zeer geslaagde Rekendag!
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Route 8
Op woensdag 11 mei wordt bij de kinderen van groep 8 de eindtoets Route 8 afgenomen. Met
de eindtoets kunnen de kinderen laten zien wat zij in acht jaar op de basisschool geleerd
hebben op het gebied van taal en rekenen. De ROUTE 8 eindtoets geeft een
advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de
referentieniveaus behaald zijn. De toets wordt digitaal afgenomen en de
afname neemt ongeveer één dagdeel in beslag.
De overheid schrijft voor dat alle kinderen aan de toets moeten deelnemen. Hier zijn enkele
uitzonderingen op, maar die zijn niet van toepassing op onze leerlingen.
Meester Klaas Jan heeft het schooladvies al aan de kinderen gegeven. Dit advies is leidend
voor de plaatsing van de kinderen in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de
middelbare school de kinderen toelaat op basis van het schooladvies. De uitslag van de
eindtoets is slechts een tweede objectief gegeven.
Wij willen de kinderen van groep 8 veel succes wensen met het maken van de route-8-toets!

Terugblik oudercafé
Na een week uitstel wisten 16 ouders en 4 leerkrachten de weg naar het oudercafé te vinden.
Een prima aantal, zo bleek in de loop van de avond om met elkaar het gesprek aan te gaan
over de gewenste samenwerking tussen school en ouders. De avond werd geopend middels
story-telling uit eigen ervaring van MR-lid Jan Ham, waarna directeur Albert Elken hierop
inhaakte en de tot standkoming en de bedoeling van deze avond uitlegde. Hij onderstreepte
nog eens dat deze avond deel uitmaakt van het visietraject, welke door dit jaar door het
team doorlopen wordt.
Na de opening werd er in een ongedwongen sfeer, inclusief café-muziek, (fris)drankjes en
“borrel”nootjes veel en goede input geleverd op de neergelegde stellingen. In drie rondes van
ongeveer 20 minuten, waarbij ouders telkens andere gesprekpartners hadden, kon elke keer
uit 3 verschillende stellingen worden gekozen. Reacties op de stellingen werden op een flap
genoteerd en kort gepresenteerd na elke ronde. Mooi om te zien en te horen hoe ouders erin
slaagden om een soms minder positieve ervaring te vertalen naar een wenselijke situatie.
Dus niet blijven stilstaan bij wat er niet goed gaat, maar bedenken hoe het beter/anders kan.
Na de drie rondes bleven verschillende ouders nog even gezellig napraten, zodat (geheel in
de stijl van het café) André Hazes’ “Het Laatste Rondje” er aan te pas moest komen om
iedereen huiswaarts te laten keren.
Alle input is verzameld en uitgewerkt. Het team neemt deze input mee tijdens het vervolg
van het visietraject. In de visie zal de samenwerking met ouders, net als alle andere punten,
in enkele zinnen beschreven worden. Belangrijker is hoe we de haalbare besproken zaken
zichtbaar in school gaan maken. De eerste mooie stap hier naar toe is gezet. Alle aanwezigen
dank voor jullie komst.
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Prikbord
zomerkinderkleding- en speelgoedbeurs.
De werkgroep Kledingbeurs Havelte is blij te kunnen melden dat er weer een kleding- en
speelgoedbeurs georganiseerd kan worden. Dit is een gezellige tweedehands kinderkleding- en
speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte.
De koopavond is op vrijdag 8 april 2022 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 9 april 2022 is de beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur.
Bezoekers ontvangen op zaterdag 10% korting op hun 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 dinsdag 1 maart 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 7
april 2022 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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Training Sociale Vaardigheden voor kinderen
van 8-12 jaar
Welzijn MensenWerk biedt kinderen in groep 5 t/m 8 de
mogelijkheid een training Sociale Vaardigheden (SOVA) te volgen.
Sociale vaardigheden stellen je in staat op een goede manier met
jezelf en met andere mensen om te gaan.
Voorbeelden van sociale vaardigheden zijn: contacten leggen, een
gesprek beginnen, omgaan met kritiek, voor jezelf opkomen,
omgaan met gevoelens, omgaan met pesten. Overschrijdt iemand
je grenzen? Dan kun je met woorden en lichaamstaal voor jezelf opkomen.
Thema’s Training SOVA
❖ Gronding: stevig op je voeten staan
❖ Houding en uitstraling: hoe kom je over op anderen
❖ Stem: gebruiken als kracht
❖ Nee zeggen: je eigen grenzen aangeven
❖ Vertrouwen in jezelf hebben
❖ Hulp vragen en hulp bieden
Tijdens deze training:
❖ ontdekken kinderen hun eigen kracht en hun eigen mogelijkheden
❖ leren kinderen zich weerbaar op te stellen op school, buiten schooltijd en in lastige situaties
❖ gebruiken we verschillende werkvormen die de nadruk leggen op wat een kind kan
❖ werken we in een speciale trainingsruimte
Mogelijkheden
Heeft uw zoon of dochter meer zelfvertrouwen nodig? Is er behoefte aan het vergroten van de
weerbaarheid? Dan is het voor uw kind mogelijk een SOVA-training te volgen. We werken met groepen
van verschillende leeftijden. De groepsgrootte varieert van 8 tot 12 kinderen. De training is zonder
kosten.
Informatie en aanmelding:

Ellen Dekker
06 – 22 68 05 72
e.dekker@welzijnmw.nl

Melissa Jansma Tel:
Tel: 06 – 22 43 63 72
m.jansma@welzijnmw.n

obs De Kievitshoek is onderdeel van Stichting Talent
Westerveld
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