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In het zonnetje 

 
Onlangs hebben we Henk bedankt voor zijn werkzaamheden die 
hij jarenlang verricht heeft in onze schooltuin. Hij heeft de tuin 

altijd netjes onderhouden en daarbij de kinderen veel bij kunnen 
brengen op het gebied van zaaien en oogsten. De kinderen van 

groep 7 en 8 hebben hem hiervoor hartelijk bedankt. gelukkig 
zien we Henk nog wel wekelijks in school komen als één van onze 
techniekopa's. Henk is van alle markten thuis. 

Jan Piet van den Bergh en Sjaak Veldhuizen nemen de tuintaken 
van Henk over. Super dat deze twee mannen dit willen doen. Dank je wel.  

 

Afscheid Tiny 
 

Nog een week en dan nemen we afscheid van juf Tiny.  Zoals Tiny zelf heeft verwoord, liggen 
er persoonlijke en begrijpelijke keuzes onder haar vertrek. Voor haar een toekomst zonder 
collega-leerkrachten, ouders of kinderen. Dat zal best even wennen zijn, maar Tiny kennende 

gaat zij daar ongetwijfeld snel haar weg in vinden. Tiny is officieel nog in dienst tot eind 
augustus en zo benadert zij haar afscheid ook. De komende tijd staan voor haar in het teken 

van afronden en overdragen. Het afscheid van collega’s gaan we dus plannen in de laatste 
week van de zomervakantie. 
 

Tiny, dank voor je betrokkenheid, de fijne samenwerkin, de humor en de fijne gesprekken. 
Dank voor je inzet voor obs de Kievitshoek en obs de Hoekstee.  

 

Vervanging juf Marissa na de zomervakantie 
 
Zoals bekend gaat juf Marissa na de zomervakantie met zwangerschap- en bevallingsverlof. 

Deze week is het gelukt om een vervanger voor haar te vinden in de persoon van Henriëtte 
Zijp. Henriëtte is een ervaren leerkracht uit Zwolle. Inmiddels is zij al even op school 
geweest, zodat ook de kinderen van de toekomstige groep 5/6 even kennis konden maken 

met hun nieuwe juf.  

Belangrijke data:  
 

07 juli  Doorschuiven groepen voor volgend jaar 

12 juli  Excursie 4 t/m 8 naar Rijksmuseum 
13 juli  Zomerfeest + afscheid groep 8  (voor info zie Parro) 

15 juli  laatste schooldag 2021-2022 
 
29 aug eerste schooldag 2022-2023 
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Even voorstellen 

Hallo allemaal, Ik ben Evelien Perik Walta. Ik ben 35 jaar, woon samen 
met mijn man en twee kinderen in Meppel. Ik werk inmiddels al een 

aantal jaren in het onderwijs. In de omgeving Westerveld, de Wolden, 
Meppel maar ook Almelo heb ik verschillende periodes gewerkt als 
leerkracht. 

Ik heb erg veel zin om komend schooljaar te gaan lesgeven aan de 
kleuters op de Kievitshoek. Ik zal gaan werken op de woensdag en 

donderdag. 
Heeft u een vraag kunt u me altijd even aanschieten of een mailtje 

sturen naar e.perik-walta@talentwesterveld.nl 

Zomerfeest en afscheid van groep 8 

Aan alle ouders/verzorgers van de kinderen van OBS De Kievitshoek, 

Wij nodigen jullie uit voor het Zomerfeest op woensdag 13 juli. 

De feestelijke avond vindt plaats in Ons Dorpshuis. De inloop is vanaf 
18:15 uur en om 18:30 uur wordt de avond geopend. 

Na het welkomstwoord wordt de musical van groep 1 t/m 8 opgevoerd. 
Vervolgens zal er afscheid worden genomen van de groep 8-ers. 

Rond 20:00 uur zal het Zomerfeest afgelopen zijn. 

 Hopelijk tot dan! 

Alle kinderen van OBS De 
Kievitshoek 

 

Afscheid juf Denise 

Op de laatste schooldag nemen we ook afscheid van juf Denise. Zij was vanaf januari 
onderwijsassistent in groep 1/2 maar ook heel flexibel inzetbaar in de andere groepen en bij 
allerlei activiteiten. Denken in oplossingen en aanpakken is haar credo. Superfijn om je in ons 

team te hebben gehad, Denise. We zien elkaar vast weer. 

mailto:e.perik-walta@talentwesterveld.nl
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Fijne vakantie 
 

Het team van OBS de Kievitshoek wenst iedereen een hele……. 
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Prikbord 
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Monkey Fun Run Steenwijk Vestingstad editie 

Het is tijd om Steenwijk op zijn vestingen te laten schudden tijdens de Monkey Fun Run! Kracht, snelheid, 
behendigheid, teamspirit en het belangrijkste: FUN! 

Monkey Fun Run 

Op zondag 17 juli 2022 vindt in Steenwijk de MonkeyFunRun Steenwijk Vestingstad Editie plaats. Durf je het aan? 
Dezelfde vette obstacle run maar dan met 40+ obstakels; groter, stoerder, zwaarder, sensationeler en vooral meer 
FUN dan je ooit gezien hebt! 
Je kan al meedoen wanneer je 6 jaar bent en hoe tof is het om dit samen met je papa en/of mama te doen 

Zijn jullie een gorilla, brulaap of ringstaartmaki? Voor ieder wat wils, want je 

kunt uit drie afstanden kiezen: 

– Ringstaartmaki: 4km 

– Brulaap: 8km 

– Gorilla: 12km 

Het parcours zal je onder andere leiden door het 

centrum van Steenwijk, Park Ramswoerthe, de 

wallen en natuurlijk de grachten. 

Wees zo lenig als een Maki terwijl je de 

hindernissen trotseert en brult als een gorilla terwijl 

je over de finish komt! 

Tot ziens bij de Monkey Fun Run. 

Inschrijven en meer informatie kan je vinden 

via www.monkeyfunrunsteenwijk.nl 
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