
    Schooljaargang 22, nr. 9. mei 2022 

 

In het zonnetje 
 
Op witte donderdag, de donderdag voor Pasen, hebben we 

op school in de groepen 5 t/m 8 eiertikwedstrijden gehouden. 
Luid aangemoedigd door alle klasgenoten werden eieren 
tegen elkaar getikt. Wiens ei een deuk vertoonde viel af, net 

zo lang tot er een winnaar was. We hebben twee rondes 
gedaan. De winnaars waren Ziva en Joeri. Maar het was 

vooral een korte maar erg leuke en gezellige activiteit.  
 
 

Techniekopa’s weer op school 
  
Vrijdag 13 mei zijn de techniekopa’s weer gestart met de technieklessen op school. We zijn 

hartstikke blij dat we Henk, Hendrik en Klaas weer mochten verwelkomen na bijna een 
afwezigheid van twee schooljaren door het coronavirus. Ze zijn gestart met de leerlingen uit 

groep 8, omdat zij hierdoor nog niet aan de beurt zijn geweest.  
  

Groei en bloei in onze schoolkas 
 

De kleuters hadden voor de meivakantie een brief van boer Boris 
gekregen met de vraag of zij hem wilden helpen met zijn moestuin. 

Natuurlijk wilden wij dit. De zaadjes zijn geplant en goed verzorgd. In de 
mei vakantie heeft opa Henk er heel goed voor gezorgd in de kas bij de 
schooltuin. En moeten jullie eens zien hoe goed de plantjes gegroeid zijn! 

Laat de tomaten, komkommer en spitskool maar komen! In de kas 
groeien de plantjes super goed, maar het lukt Henk niet goed meer om 

voor de schooltuin en kas te zorgen. Zijn er ouders die dit op zouden 
willen pakken? Misschien met een aantal samen die het leuk vinden om 
hier geregeld met een aantal kinderen mee aan de slag te gaan? Mocht u 

dit wel zien zitten, laat dit dan even weten aan Klaas Jan en/of Nienke.  
 

Met vriendelijke groet,  Nienke de Kleuver 

Belangrijke data:   
19 mei  : Schoolreis groep 5 en 6 

23 mei  : MR-vergadering (locatie: obs De Hoekstee) 
23 t/m 25 mei : Schoolkamp groep 7 en 8 
26 t/m 29 mei : Hemelvaartweekend 

04 t/m 06 juni : Pinksterweekend 
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Schoolzelfevaluatie en Collegiale Visitatie 

Binnen Stichting Talent willen/moeten we onderwijskwaliteit leveren. Óf we die kwaliteit ook 
leveren wordt doorgaans beoordeeld door de onderwijsinspectie, die één keer per 4 jaar de 

school bezoekt. Ook het inhuren van een externe partij die een audit afnam was één van de 
instrumenten om de kwaliteit van school op een bepaald thema in beeld te brengen.  

Het is natuurlijk veel wenselijker om zelf al te constateren wat goed gaat en wat nog 

aandacht verdient, dan dat een ander dat voor je doet. Zelf constateren zorgt nu eenmaal 
voor meer draagkracht om veranderingen/verbeteringen.  

Daarom starten we binnen Stichting Talent met Schoolzelfevaluatie en Collegiale Visitatie 

(SZE-CV) 

Wat houdt SZE-CV in?  
Belangrijke uitgangspunten bij SZE-CV zijn:  

• Bottom up werken. Dus de vraag komt vanuit de school zelf.  

• Scholen willen van elkaar leren.  
• Elk school organiseert twee-jaarlijks een SZE-CV  

• Het onderzoek vindt waarderend plaats, dus aansluitend bij de krachten en 
kwaliteiten van de school en van daaruit naar verbetering streven.   

Hierbij stellen we ons cyclisch de volgende vijf kwaliteitsvragen:   
• Doen we de goede dingen?   
• Doen we deze dingen op een goede wijze?   

• Hoe weten we dat?   
• Vinden anderen dat ook?   

• Wat doen we met deze wetenschap?   
 
De eerste drie vragen staan centraal bij de schoolzelfevaluatie. De vierde vraag stellen we aan 

de visitatiecommissie. Op die manier willen we ‘blinde vlekken’ voorkomen en de kwaliteit van 
ons onderwijs blijven ontwikkelen en borgen. De vijfde vraag ligt dan weer bij het team: wat 

doen we met de uitkomsten van het onderzoek? 
 

In de praktijk:  
Op OBS De Kievitshoek doen we onderzoek naar ons leesonderwijs. We hebben onderzoek 

gedaan naar dit onderwerp m.b.v. de eerste drie vragen resulterend in een SZE-rapport. Dit 
rapport wordt voorgelegd aan de visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat uit:  

• 1 directeur (van een andere school)   

• 1 intern begeleider (van een andere school)   
• 1 leerkracht/specialist (van een andere school)   

• De stafmedewerker onderwijs- en kwaliteitszorg van Talent Westerveld  
 
De visitatiecommissie verdiept zich in de rapportage en het onderwerp en organiseert indien 

nodig een voorgesprek om verhelderingsvragen te kunnen stellen. Vervolgens wordt de school 
op één dag (31 mei) door de visitatiecommissie bezocht. Op die dag vinden klassenbezoeken, 

gesprekken en terugkoppeling aan het team plaats.   

 



 

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

 

Ouderenquête 
 
Eén keer per twee jaar zetten de scholen van Talent Westerveld een tevredenheidspeiling onder 

ouders uit. Deze week is het weer zover en ontvangt u via de mail een link die naar de enquête 
leidt. De uitkomsten ervan zien we als aanknopingspunten om continu optimalisering van ons 
onderwijs na te streven. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk ouders de moeite nemen deze 

(anonieme) peiling in te vullen. Omdat sommige vragen naar de klassensituatie verwijzen, 
adviseren wij om, wanneer het zich voordoet, de klas voor ogen te houden waarin uw oudste 

kind zit. Alvast bedankt voor uw medewerking 
 

 Van onze verslaggevers…… 

 
Eitje tik 
Op donderdag 14 april was het eitje tik toernooi. 

Met het eitje tik toernooi deden de groepen 5, 6, 7 en 8 mee. 

  
Er gaan 2 mensen tegenover elkaar zitten en met de punten van de eieren tikken ze tegen 

elkaar aan. Je hebt gewonnen als je ei het overleeft. 
De winnaars waren Joeri en Ziva. 
Joeri en Ziva kregen als prijs een chocolade paashaas.   

 
Lauran en Julian 

 
Koningsspelen groep 5 t/m 8 
Vrijdag 22 april 

Er waren 3 activiteiten die georganiseerd werden door de verenigingen: SPN (Nijensleek), 
The Big Stones (Havelte) en  Old Forward (Wilhelminaoord). 

Je zat in een van de groepen rood, wit of blauw. 

Bij SPN moesten we sporten bijv. opdrukken, sit-ups en burpees en dat deden we 3 keer, op 
het einde gingen we tikkertje doen. 
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Toen hadden we de Big Stones, dat is de rugbyvereniging van Havelte. Eerst moesten we de 

bal over passen, en daarna moesten we tegen een kussen aan rennen. Toen moesten we juf 
Denise tackelen en meester ook. En daarna moesten we nog een soort van tik spelletje 
spelen.  

Daarna gingen Old Forward toe, eerst gingen we in een vak dribbelen en iemand moest de 
bal afpakken. Toen gingen we slalommen om de pionnen heen. Daarna gingen we de bal in 

het doel schieten tegen Rori. Tot slot gingen we een partijtje spelen. 
Als laatst gingen we met z'n allen op de foto, toen mochten we grabbelen in de grabbelbak. 
Tot slot kregen we een ijsje in de klas 

 
Bedankt voor het lezen  

Schrijvers: Ayad, Jorinde en Lotte 
 

Tennistraining 
Dinsdag 10 mei 
Als eerst gingen we met de bus naar de tennisbaan in Vledder. Daarna werd ons verteld door 

tennisleraar Jeroen wat we gingen allemaal gingen doen. Toen we uitleg hadden gehad 
begonnen we met hooghouden, vervolgens gingen we de bal op de grond slaan, maar hij 

moest onder het racket blijven stuiteren. Aan het eind gingen we levels stuiteren, dat is dat 
je in een tweetal over moet slaan en als de bal twee keer heen en heeft gestuiterd ben je in 
level twee.  

Tot slot deden we een partijtje als je in veld twee staat dan ging je naar veld 1 als je 
gewonnen had en als je verloren had ging je naar veld drie. 

Het was een erg leuke tennisles. 
 
Ilse, Sanna en Marije 

 

Corso 
Dinsdag 10 en vrijdag 13 mei 

We begonnen met een uitleg over Dahlia's en filmpje over junior corso en een versierde bak 
van De Bron. Toen gingen we naar buiten en bij de bakken kijken en daarna gingen in de 
bakken potgrond gooien. Vervolgens  was het tijd om gaten te maken en de Dahlia’s te planten 

en in elke bak drie gieters water te geven. Aan het eind gingen met plaatjes van soorten 
Dahlia’s in de grond steken om te gokken welke het zouden zijn. En dan gaan we de bakken 

13 mei met graffiti spuiten. Super leuk! 
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Eindtoets 

Op woensdag 11 mei heeft groep 8 de eindtoets gemaakt. De eindtoets is de laatste officiële 
toets die je maakt op de basisschool. Als je de eindtoets hebt gemaakt, word je ongeveer een 

maand later uitgenodigd voor het laatste rapportgesprek waarbij het resultaat van je 
eindtoets besproken wordt. Bij groep 8 is de eindtoets goed verlopen. Iedereen had wel een 
punt die zij/hij moeilijk en makkelijk vond. Maar iedereen is wel tevreden met hoe het is 

gegaan. 
Stefan en Emma 

 

Nieuws uit groep 7 en 8 
 
Schoolkamp 

Van maandag 23 t/m woensdag 25 mei gaat groep 7/8 op schoolkamp naar Taribush in 
Dwingeloo. We vertrekken maandagochtend om 09:00 uur op de fiets vanaf school. We 

hebben een goed gevuld programma en we hopen natuurlijk op mooi weer.  
Woensdagmiddag verwachten we tussen 14:30 en 15:00 uur weer uitgerust terug te keren 
op school. 

 
Brugklastraining 

Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs krijgt groep 7/8 een brugklastraining. Deze 
training bestaat uit drie lessen en wordt aangeboden door Evelyn Stoffer. Elke les duurt een 

uur en de lessen vinden plaats op woensdag 1, 8 en 15 juni.  
 
Zomerfeest 

Dit jaar geen eindfilm van groep 7/8, maar één musical gemaakt door alle groepen van De 
Kievitshoek. Het zomerfeest vindt plaats op woensdagavond 13 juli en tijdens deze avond zal er 

ook afscheid worden genomen van de leerlingen van groep 8. Meer informatie over deze avond 
volgt.  
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Prikbord 
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