Belangrijke data:
13 juni:
23 juni:
27- 29 juni:
30 juni:
07 juli:
08 juli:
12 juli:
13 juli:
15 juli:

Start afname CITO-eindtoetsen
MR-vergadering 19:30 uur op De Kievitshoek
Rapportgesprekken
Studiedag leerkrachten (analyse leerresultaten) De kinderen zijn deze dag vrij!!
Doorschuiven groepen
Rapporten mee naar huis
Museumbezoek Rijksmuseum voor 4 t/m 8
Zomerfeest + afscheid groep 8
Start zomervakantie om 12:00 uur!
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In het zonnetje
Op donderdag 2 juni was de schoolfotograaf bij ons op school. Dit lijkt een vrij eenvoudige activiteit, maar het
stroomlijnen en aansturen van alle groepen, broertjes en zusjes, en leerkrachten vraagt altijd flink wat aandacht. Het
is dan ook superfijn dat Hanneke van Houten, de moeder van Luca, ons hierbij wilde helpen. De zonnestralen zijn
deze keer dan ook zeer terecht op Hanneke gericht. Dank je wel.

Oudpapier
De volgende oudpapieracties wordt gehouden op 4 juli. Helaas staat er voor die avond nog maar één persoon
aangemeld. Ook voor de resterende acties in 2022 is hulp nog dringend gewenst. Hierbij dus de dringende oproep
om u (nog een keer) aan te melden voor deze onmisbare acties, waar alle kinderen profijt van hebben. Aanmelden
kan via deze link. intekenrooster oudpapier 202 2 obs de Kievitshoek - Google Spreadsheets

Groepenverdeling schooljaar 2022-2023
Net als in de afgelopen jaren kunnen we weer met 4 groepen werken. Alleen op vrijdag zal groep 5 bij groep 3/4
gevoegd worden en groep 6 bij groep 7/8, zodat er op die dag slechts drie groepen zijn. Het volgend jaar is voor de
volgende groepenverdeling gekozen.

Zoals elders in deze nieuwsbrief is aangegeven, zijn we nog op zoek naar een juf/meester die Marissa kan vervangen
tijdens haar afwezigheid in de eerste maanden na de zomer.

Evelien Walta wordt onze nieuwe collega
Wij zijn blij dat we voor de vacature in groep 1/2 een nieuwe collega hebben kunnen vinden. Na een plezierig
gesprek kunnen we Evelien Walta vanaf het nieuwe schooljaar in ons team en op school begroeten. Zij zal op
woensdag en donderdag in groep 1/2 als duo-partner van juf Nienke gaan werken. In de volgende nieuwsbrief zal ze
zichzelf nader voorstellen.
Op dit moment zijn wij nog op zoek naar een collega die het bevallings- en zwangerschapsverlof van juf Marissa kan
invullen. Zodra hier meer over bekend is, worden jullie hierover geïnformeerd.

Nieuw MR-lid gezocht
Binnen de oudergeleding van de MR is een vacature! Welke ouder/verzorger zou graag als MR-lid aan de slag willen
gaan?

Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze
school en het onderwijs te maken hebben. Van jaarplan tot begroting, van arbobeleid tot pestprotocollen,
van formatie tot schoolbezoeken, ouderbetrokkenheid en nog veel meer. Samen verbeteren we de
kwaliteit van het onderwijs en de organisatie van de school. In de MR zijn zowel leerkrachten als ouders
vertegenwoordigd. We vergaderen 6 keer per jaar, samen met de MR van de Hoekstee. Omdat beide
scholen een onderwijsteam vormen, bundelen we onze krachten.
Op dit moment vertegenwoordigen Nienke Bolding (moeder van Collin, groep 4 Fenna, groep 1) en Jan
Ham (vader van Elisa, groep 6) namens de Kievitshoek de oudergeleding. De personeelsgeleding bestaat uit
Jaccolien Adolf en Erna Smid. Namens de Hoekstee zitten Arjen Meijer en Ineke Have (moeder van Lauren,
groep 6 en Aniek, groep 4) in de MR en Susan Groenewegen en José Meijer nemen deel als leerkrachten.
Ieder MR-lid neemt voor 2 jaar zitting in de medezeggenschapsraad, waarna hij/zij zich herkiesbaar kan
stellen voor nog een termijn. De zittingstermijn van Jan Ham loopt af. De MR is dus op zoek naar een
enthousiaste ouder die namens de Kievitshoek in de MR wil plaatsnemen.
Wilt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. Wilt u nauw
betrokken zijn bij de school en meepraten en -beslissen over het beleid en wilt u meer contact met andere
ouders, het team en de directeur. Dan bent u wellicht de geschikte persoon om de MR te komen
versterken.
Belangstelling? Stuur dan uiterlijk 4 juli een mailtje naar ………..of maak uw interesse kenbaar bij een MR
lid. Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan
contact op met één van de MR leden of bezoek de volgende vergadering op 23 juni.
Wanneer er meer kandidaten zijn dan zal er in het begin van het volgende schooljaar een verkiezing
worden gehouden.
obs De Kievitshoek

Linthorst Homanstraat 24 8384 EE Wilhelminaoord
kievitshoek@talentwesterveld.nl

0521-381536

Oproepje wit basis shirt
Willen alle kinderen een wit basis shirt meenemen? Deze shirts gaan we gebruiken tijdens het zomerfeest op
woensdag 13 juli. Neem het shirt alvast mee en zorg dat de naam van uw kind in het label staat. Alvast bedankt!

Zomerfeest: 13 juli
woensdagochtend 13 juli gaan we met alle kinderen een musical instuderen. Deze wordt ’s avonds in het dorpshuis
opgevoerd. Alle kinderen worden om 18.00 uur in het dorpshuis verwacht. Vanaf 18.15 zijn de ouders welkom. Om
18.30 zal de musical beginnen en duurt ongeveer 40 minuten. Daarna nemen we met z’n allen afscheid van groep 8.
U ontvangt nog een uitnodiging.

Opbrengsten oud papier
Dankzij het ophalen van het oud papier hebben we dit jaar nieuwe leeshoeken aan kunnen schaffen voor alle
groepen. De leeshoeken van groep ½ en ¾ komen als het goed is deze maand nog binnen. We kunnen niet
wachten! In groep 5/6 en 7/8 wordt al heerlijk gelezen in nieuwe leeshoeken. Ook het voorleesontbijt en het
zomerfeest zijn van deze opbrengsten betaald. Alle klassen hebben dit jaar ook een bedrag gekregen om leuke extra
activiteiten/materialen aan te schaffen voor in de klas. Langs deze weg willen we alle ouders/verzorgers
bedanken die geholpen hebben bij het ophalen van het oud papier!

Rapporten
In de week van 27- 30 juni staan de rapportgesprekken gepland. Om te voorkomen dat ouders meerdere keren naar
school moeten komen in die week, worden de gesprekken van broertjes en zusjes zoveel mogelijk op maandagavond
27 juni gepland. De overige planning wordt door de leerkrachten via Parro gecommuniceerd. De rapporten gaan een
week later mee, vrijdag 8 juli.

Excursie Rijksmuseum
Op dinsdag 12 juli gaan groep 4 t/m 8 naar het Rijksmuseum. Het vervoer voor dit unieke uitstapje wordt

bekostigd door het Rijksmuseum. Met dit initiatief wil men bereiken dat zoveel mogelijk kinderen uit het
hele land de gelegenheid krijgen om Nederlands meest bekend kunstwerken te kunnen bekijken. Deze
excursie organiseren we samen met de groepen 4 t/m 6 van de Hoekstee. Verdere informatie volgt!

Opvang en onderwijs Kievitshoek naar één nieuwsbrief
De samenwerking tussen de kinderopvang en de basisschool wordt steeds hechter. Hiermee willen we bereiken dat
de kinderen een zo soepel mogelijke overgang kunnen maken van hun periode bij de kinderopvang naar de
basisschooltijd. Om deze samenwerking te onderstrepen zullen we m.i.v. het nieuwe schooljaar elke maand een
gezamenlijke nieuwsbrief uitgeven. In deze nieuwsbrief blijven zowel de school als de kinderopvang herkenbaar,
maar zal er ook ruimte zijn voor gezamenlijke informatie.
obs De Kievitshoek
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Schoolreisje Hellendoorn
De schoolreis naar Hellendoorn van groep 5/6 was een groot succes. Verschillende kinderen hebben hier een
verslagje van gemaakt. Hieronder enkele passages uit deze verslagen.
Het schoolreisje naar Hellendoorn begon. We stapten de bus in en iedereen deelde snoep en andere dingen. We
kletsen met elkaar en toen waren we in Hellendoorn. En toen gingen we een verzamelplaats zoeken. Sommige
kinderen wilden in de achtbaan die over de kop gaat dat vonden veel kinderen spannend………….. (Steven)
……………..Er waren ook veel andere kinderen die op schoolreisje gingen naar Hellendoorn. Precies waarom het
Jeugdjournaal daar wel kon filmen, want echt waar die kwamen we ook tegen. Als eerst ben ik met Elisa, Ziva, Isah
en Sylvine in de botsbootjes gegaan. Nou ja, de bootjes botsten alleen tegen de kanten. Het was alleen wel heel erg
jammer dat Isah echt net te klein was en met volwassene mee moest. Gelukkig is ze nog met juf Marissa erin gegaan.
Daarna ben ik met wat meer kinderen in de Donder Stenen geweest. Dat is een achtbaan waar veel bochten in
zitten………… (Veerle)
………..Toen dat klaar was gingen we lasergamen. Dat was best grappig want je zat in een karretje die de hele tijd
rondjes draaide. Het was de bedoeling dat je op zoveel mogelijk lampjes schoot. Ik had er echt heel weinig en
daardoor heb ik verloren. Elisa wou nog heel graag in de zweefmolen maar toen we daar in de rij stonden begon het
keihard te regenen! Maar we gingen er toch in en daarna meteen naar de juffen. Daar waren al heel veel kinderen
en uiteindelijk iedereen. We gingen nog een ijsje eten en daarna naar huis……….. (Ziva)
Maar volgens mij was iedereen het er mee eens: het was een super leuk schoolreisje! (Veerle)

Schoolkamp groep 7/8
Kampverslag groep 7/8
Maandag 23 mei
Als aller eerst vertrokken we van school om 9 uur ‘s ochtends. We maakten een tussenstop in Diever, daar
hebben we pauze gehad. Daarna stapten we weer op de fiets richting onze kamplocatie.
Toen we aankwamen parkeerden we de fietsen, maakten we onze tenten klaar en gingen we een broodje
eten. Vervolgens mochten we vrij spelen. Later op de dag gingen we naar het zwembad in Dwingeloo.
Rond 5 uur kwamen we terug op het kamp.
Uiteindelijk gingen we eten. Je kon kiezen tussen macaroni en spaghetti. Wanneer we klaar waren met
eten gingen we de ‘Ken je klas’ quiz doen. Na deze quiz begon het uitdaagspel. In dit spel kun je elkaar
uitdagen. Als je iemand uitdaagt, mag diegene niet weigeren om tegen jou te spelen. Tot slot ging iedereen
naar bed tussen 11 en 12 uur.
Emma en Lauran
obs De Kievitshoek
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Dinsdag 24 mei
Toen we wakker werden moesten de kinderen van het corvee de tafel gaan dekken. Daarna gingen we
ontbijten. Vervolgens mochten we in het bos spelen. Toen we terug kwamen gingen we met zijn allen
tikkertje spelen op het grasveld voor onze tenten. Daarna gingen we met zijn allen een wandeling maken
door de bossen en over de heide. Het was een soort speurtocht met allemaal vragen en opdrachten. Toen
we terugkwamen gingen we lunchen. Na het lunchen mochten we nog even spelen. En we gingen elkaar
uitdagen. Het kaartje met je naam hong aan een waslijn, degene die 1 of 2 kaartjes voor je hing kon je
uitdagen om iets te doen. En je mocht geen nee zeggen, als je won kwam jouw naamkaartje op de plek van
degene die je had uitgedaagd. Daarna gingen we boogschieten. Hierna mochten we zelf weten wat we
gingen doen. Een paar kinderen speelden tikkertje en sommige gingen in het bos spelen. Hierna gingen we
avondeten, het avondeten was patat met een snack en juf Elsemieke kwam langs. Daarna mochten we
heel even spelen, want er werden nog wat dingen klaargezet voor de Bonte avond. Bij de Bonte avond
werden er veel moppen getapt en een paar quizzen gedaan. Tussen de Bonte avond door deden we nog
een muziekbingo en we kregen nog wat eten en drinken. Na de muziekquiz gingen we een soort van Ik hou
van Holland quiz en een jongens tegen meisjes spel doen. Op het eind van dit spel ging er nog een bom
rond en werden er ondertussen vragen gesteld door Harmke bij elk goed antwoord mocht je de bom
doorgeven aan je buurman of buurvrouw links van je. Toen alles was afgelopen mochten we tot 10 uur nog
buitenspelen. Daarna ging iedereen slapen. En in de tenten werd nog veel gekletst.
Ilse en Danisha

De meiden tent
obs De Kievitshoek
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De bonte-avond

Het uitdaagspel

Woensdag 25 mei
Wakker worden
Woensdagochtend werden we wakker gemaakt door Harmke met het lied wakker worden van Jochem
Myjer, niet alle meiden vonden dit zo leuk.
Ontbijt, winnaar en verjaardag
Als eerst gingen de kinderen van het corvee het ontbijt opdienen, na het ontbijt maakte meester Klaas Jan
de winnaar bekend van het uitdaag spel, de winnaar was Lotte.
Daarna gingen we de verjaardag van juf Denise vieren met appeltaart en iets te drinken.
Inpakken en spelen
Voordat we mochten spelen moesten we onze spullen inpakken.
Vervolgens mochten we vrij spelen, er gingen kinderen het bos in en er waren ook kinderen op het terrein
aan het spelen.
Terugweg en pauze
Aan het eind stapten we op onze fietsen en gingen we op weg naar school, toen we ongeveer 10 km
hadden gefietst deden we een tussenstop in Diever.
We gingen eerst eten en daarna gingen de meeste kinderen tikkertje doen.
Daarna gingen we weer verder naar school fietsen.
Terug op school
Tot slot waren we na 25 km op school aangekomen, het was al half 3
toen we op school aankwamen, iedereen was blij toen we waren
aangekomen. De meeste kinderen waren erg moe.
We hebben een ontzettend leuk kamp gehad!
Jorinde en Marije
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Prikbord
Dakajam 2022
Deze zomer bieden de beweegcoaches van de gemeente Westerveld kinderen en jeugdigen die om uiteenlopende
redenen (denk bijvoorbeeld aan ziekte van familieleden of verminderde financiële mogelijkheden) niet op
zomervakantie gaan de mogelijkheid om deel te nemen aan Dakajam 2022.
De eerste week is van 15 t/m 19 augustus en is voor kinderen in de leeftijd 5 t/m 12 jaar. De tweede week is van 22
t/m 26 augustus en is voor jeugdigen van 12 t/m 16 jaar. Het vindt plaats op het kampterrein in Havelterberg.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de beweegcoaches via het telefoonnummer 14 0521 of
door een e-mail te sturen naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl Aanmelden kan via de
website: https://westerveldverbonden.nu/dakajam/ Er is een beperkt aantal plekken, dus wees er snel bij!

Buurtgezinnen in Westerveld
Het kan ieder gezin overkomen: Omstandigheden waardoor
het thuis even niet lekker loopt, en je de kind(eren) niet de
aandacht kan geven die je zou willen. Voor deze situaties is
er Buurtgezinnen.
Buurtgezinnen koppelt gezinnen die wat steun kunnen
gebruiken, aan een warm en stabiel gezin in de buurt. De
hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin
maken onder begeleiding van de coördinator afspraken over
de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse
speelmiddag na schooltijd, opvang bij het steungezin op een
weekenddag, of samen iets leuks ondernemen. Dit is iedere
keer maatwerk. Zo krijgen de kinderen wat extra aandacht,
en kunnen ouders even op adem komen.
Kan jouw gezin wel wat steun gebruiken? Of heb je ruimte in
je huis en hart om iets voor een ander gezin te betekenen?
Meld je dan aan via www.buurtgezinnen.nl
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