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Agenda 
 
12 oktober : Inloopmiddag groep 1-8 van 12.00 – 12.30 uur (Zie agenda item Parro) 
13 oktober   : Inloopmiddag groep 1-8 van 14.00 – 14.30 uur (Zie agenda item Parro) 

15 oktober : Start herfstvakantie (t/m 21 oktober)  

24 oktober : Studiemiddag ‘Kindgesprekken’ (na schooltijd!)  
25 oktober : Workshop HipHop voor groep 7/8 

  
01 november: Workshop HipHop voor groep 7/8  
02 november: MR-vergadering (locatie Kievitshoek)  

07 november: Week van de mediawijsheid (gr 8)  
  

Welkom op school  

 
We heten de volgende leerling van harte welkom op obs De Kievitshoek:   

Cezanne Van der Sluis 

  
We wensen je heel veel leerplezier en een fijne tijd op onze school!  

 
 
 

Juf Hanife stelt zich voor 

 

Helaas hebben we aan het begin van dit schooljaar afscheid moeten nemen van onze intern 
begeleider Tiny Muller. Sindsdien staat de vacature voor een nieuwe IB-er open. Gelukkig 

hebben we een IB-er gevonden die de periode dat de vacature openstaat kan overbruggen. 
Vanaf maandag 3 oktober start Hanife Boran als onze tijdelijke IB-er. Totdat er een vaste IB-
er is aangesteld zal Hanife op de maandagochtend op De Kievitshoek aanwezig zijn. Naast juf 

Hanife gaat juf Jaccolien op dinsdag IB-taken op zich nemen. Samen zullen ze afstemmen wie 
wat oppakt! 

Hieronder stelt juf Hanife zich aan u voor:   
  

Hierbij wil ik me voorstellen als nieuwe Intern Begeleider op basisschool de 

Hoekstee. Mijn naam is Hanife Boran, 38 jaar en woon samen met mijn man 
en onze 3 kinderen in Zwolle.    

  
Ik heb 16 jaar voor de groep gestaan en ben toe aan een nieuwe 

uitdaging.  Vorig jaar ben ik afgestudeerd als Intern Begeleider en werk nu 
met veel plezier op meerdere scholen als Intern begeleider. Ik heb er veel zin 
in om met het team de goede zorg neer te zetten die uw zoon/dochter nodig 

heeft. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd een keertje bij mij binnenlopen. Ik ben er in 
ieder geval op maandagmiddag en vrijdag.   
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juf Nine stelt zich voor 
 
Ik ben Nine Doorten en ik ben 18 jaar oud. Ik kom uit Wapserveen. En ik zit in het derde jaar 

( het laatste jaar ) van de opleiding onderwijsassistent op het Drenthe College in Meppel.   
Op dit moment loop ik op de woensdag stage bij groep 3/4. En op de donderdag en vrijdag 

bij groep 1/2. 
 
In mijn vrije tijd, werk ik in de horeca als serveerster. Ook vind ik het leuk om thuis af en toe 

te bakken of te koken. En af en toe de stad in te gaan met vriendinnen/vrienden of wat leuks 
te doen met hun vind ik ook gezellig.  

 
Ik hoop dat het een leerzaam en gezellig jaar wordt. ( waar ik zeker vanuit ga!) 
 

Open dagen en informatieavonden Voortgezet Onderwijs 

Alvast voor in de agenda de data van de open dagen en informatieavonden van verschillende 
middelbare scholen in de regio. De informatieavonden zijn bedoeld voor ouders/verzorgers. 

De open dagen voor ouders/verzorgers en leerlingen van groep 7 en 8. 

Stad&Esch Meppel 
De eerste open dag in Meppel heeft inmiddels plaatsgevonden op vrijdag 7 oktober Onder 

voorbehoud openen zij op vrijdag 27 januari nogmaals de deuren (daarover later meer). 
 
Stad&Esch Diever 

De open dag in Diever vindt plaats op vrijdag 28 oktober van 15.00 tot 17.00 uur en van 
19.00 tot 21.00 uur. 

 
Voortgezet onderwijs Steenwijk 
De informatieavonden van SG Eekeringe en RSG Tromp Meesters vinden plaats op dinsdag 29 

november 2022 en donderdag 1 december 2022. 
 

De open dag van RSG Trompmeesters is op woensdag 25 januari 2023 tussen 14.30 – 21.00 
uur en de open dag van SG Eekeringe op woensdag 1 februari 2023 tussen 15.00-21.00 uur. 
 

Linde College en Terra Wolvega 
Open huis Linde College: 10 november 2022 tussen 15.00 – 21.00 uur 

Gezamenlijke voorlichtingsavond (Linde College en Terra Wolvega) voor ouders op 14 & 15 
november 2022 om 19.00 uur. 

Open Huis gemist Linde College (rondleiding op inschrijving) 2 februari 2023 tussen 15.00 – 
21.00 uur 
Open Huis Terra Wolvega op 2 februari 2023 tussen 15.00 – 21.00 uur 
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Kinderboekenweek 
 
Op donderdag 6 oktober zijn we op De Kievitshoek van start 

gegaan met de Kinderboekenweek. Het thema van de 
Kinderboekenweek is dit jaar Gi-Ga-Groen en met een 

toneelstukje door de leerkrachten werd dit op ludieke wijze 
onder de aandacht van de kinderen gebracht. We vinden lezen 

belangrijk en daarom besteden wij tijdens de Kinderboekenweek graag nog eens extra 

aandacht aan het leesplezier en de leesbeleving.  
 

50  jarig bestaan De Kievitshoek 
 
Dit jaar viert obs De Kievitshoek haar 50-jarig bestaan. En dit laten we natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij gaan. Vrijdag 18 november zal geheel in het teken staan van dit jubileum. 

Inmiddels zijn wij als leerkrachten al druk bezig met de voorbereidingen voor die dag. Op dit 
moment is duidelijk dat er in de ochtenduren een mooi en feestelijk programma wordt 

samengesteld voor alle leerlingen. Wat dat gaat worden houden we nog even geheim.  
 
In de middag wordt er voor alle overige belangstellenden van 16.00-19.00 uur een inloop 

georganiseerd. Het is dus geen reünie, maar iedereen die obs De Kievitshoek een warm hart 
toedraagt, is welkom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oud-leerlingen, dorpsgenoten en oud-

leerkrachten.  
 

We willen dit laagdrempelig houden en vragen dus geen entree. Dit houdt wel in dat drankjes 
en eventueel wat te eten voor eigen rekening is.  
 

In verband met de inkoop en de overige organisatie willen we graag weten op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen. En daarom vragen we aan iedereen die van plan is te komen 

zich aan te melden via kievitshoek50jaar@gmail.com. Graag hierbij vermelden met hoeveel 
personen u komt en graag de namen van deze personen vermelden.  
 

Deze week wordt er huis-aan-huis een flyer bezorgd door de leerlingen van groep 7 en 8. 
Tevens vragen we aan iedereen om deze informatie in uw kenniskring te verspreiden. 

 

Kinderpostzegels 

Van woensdag 28 september t/m woensdag 5 zijn de kinderen van 

groep 7 en 8 weer op pad geweest voor de Kinderpostzegelactie. 
Elk jaar zetten duizenden basisschoolkinderen zich in zodat andere 

kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om 
kinderpostzegels en andere leuke producten te verkopen. Het 
thema van de kinderpostzegelactie is dit jaar;  Ieder kind met een 

vrij hoofd naar school. Sommige kinderen hebben zó veel aan hun 

mailto:kievitshoek50jaar@gmail.com
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hoofd dat ze vastlopen op school. Ze hebben bijvoorbeeld 

problemen thuis of iets naars meegemaakt. Het lukt deze 
kinderen niet het beste uit zichzelf te halen. Voor hen is dit 
jaar de opbrengst van de Kinderpostzegelactie bestemd.  

 
De kinderen van groep 7 en groep 8 verdienen een grote 

pluim voor hun inzet tijdens de kinderpostzegelactie 2022, 
want wat hebben ze een mooi bedrag opgehaald. Mede 
door jullie inzet zullen er meer kinderen geholpen worden, 

waardoor ze wel op een goede manier naar school kunnen. 
Goed gedaan, Toppers!!!!  

 
Prikbord 

 

Op cultureel gebied is er ook oor de jeugd in 
Westerveld in het schooljaar 2022-2023 weer 

een rijk aanbod. De gemeente heeft hiervoor 
een handig boekje uitgebracht met een mooi 

overzicht van alle activiteiten. Dit boekje ligt op 
diverse locaties (gemeentehuis, bibliotheek, 
enz), maar ook bij ons op school. Wilt u graag 

zo’n boekje hebben, laat het ons weten. 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obs De Kievitshoek maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld 


