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Het zal u niet ontgaan zijn maar aanstaande vrijdag vieren wij het 50-jarig bestaan 
van obs De Kievitshoek. ’s Morgens krijgen de kinderen een mooi en gevarieerd 

programma aangeboden. Superfijn dat dit mede mogelijk wordt gemaakt dankzij een 
zeer welkome financiële bijdrage door de ouderraad. Namens alle kinderen dank 

daarvoor.  

 
Het middagprogramma bestaat uit een vrije inloop tussen 16.00 en 19.00 uur. De 

kinderen hebben stukjes, liedjes en een kwis voorbereid, die zij op verschillende 
momenten tussen 16.30 en 18.00 zullen presenteren. We gaan er vanuit dat alle 

kinderen tussen die tijden dan ook aanwezig zijn.  
 

Voor alle bezoekers (naast oud-leerlingen en oud-leerkrachten kan dat ook iedereen 
zijn die de Kievitshoek een warm hart toedraagt of iedereen die gewoon even 

nieuwsgierig is naar onze school) staan er veel oude foto’s tentoongesteld, die 
ongetwijfeld veel herinneringen zullen bovenhalen en gespreksstof zullen opleveren. 

 

• We vragen geen entree. Wel verkopen we muntjes á € 2,-, waarmee betaald 

kan worden voor iets te drinken of te eten. We hebben een mobiele pin, 

waardoor u zowel contant als met pin kunt betalen voor de muntjes.  

• Het drinken wordt verzorgd door Ons Dorpshuis en voor het eten komt een 

foodtruck van ’t Hof van Dwingeloo.  

• Kinderen van obs de Kievitshoek krijgen bij binnenkomst een muntje en een 

glas limonade.  

• Alle overige bezoekers krijgen bij binnenkomst een kop koffie of thee. (Muntjes 

die niet besteed zijn, kunnen bij vertrek weer ingeleverd worden) 

We zien uit naar een hele mooie dag en hopen veel mensen te mogen begroeten.  
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Belangrijke data 
 

18 november : Viering 50 jaar Kievitshoek 
24 november : Studiemiddag onderwijsteam (na schooltijd) 

25 november : Afscheid meester Albert voor ouders en kinderen 
 

05 december : Surprise-kijk-moment 8.15 – 8.30 
05 december : Sinterklaasviering 

08 december : MR-vergadering 19:30 uur op de Hoekstee 
23 december : Laatste lesdag in 2022. Start kerstvakantie. 
 

Afscheid meester Albert 
Zoals u weet, heeft meester Albert per 1 december een nieuwe baan 

als directeur op G.A. de Ridderschool in Beilen. Wij vinden het 
ongelofelijk jammer dat Albert ons gaat verlaten. We willen Albert 

bedanken voor de mooie tijd die we met elkaar hebben gehad. We 
hebben genoten van zijn inzet, begrip, wijsheid en humor. We wensen Albert  veel succes bij 
zijn volgende stap.  Albert zal op vrijdag 25 november afscheid nemen van de kinderen op De 

Kievitshoek. 
 

Ook als ouder/verzorger heeft u deze dag de mogelijkheid om afscheid te komen nemen. Dit 

kan op vrijdagmorgen 25 november tussen 8.30- 9.00 uur en tussen 11.45-12.15 uur 
onder het genot van een drankje. U bent van harte welkom! 
 

Bedankt………. 
 

Nog ruim een week en dan zal ik de deuren van obs De Hoekstee en obs de Kievitshoek voor 
de laatste keer achter mij dicht doen. Zoals ik in een eerdere mail aan alle ouders heb laten 

weten, ligt aan mijn vertrek een hele persoonlijke reden ten grondslag. Terugkijkend op de 
afgelopen 4 jaar kan ik vaststellen dat het een bijzondere tijd is geweest. Waar het eerste 

jaar voor een groot deel in het teken stond van wennen en verkennen, werden de 
daaropvolgende jaren gekenmerkt door een pandemie, die een ongelofelijke impact had op 
de maatschappij en zeker op het onderwijs. Wat ben ik trots geweest (en nog) hoe we dat 

samen, met kinderen, ouders en schoolteam het hoofd hebben kunnen bieden. Tel daar in het 
derde jaar mijn eigen gezondheidssituatie bij op, en dan kun je rustig spreken van 

enerverende jaren.  
 

En toch…. ondanks, of misschien juist wel dankzij, de bijzondere tijden zal ik warme 
herinneringen blijven houden aan mijn jaren als directeur van het onderwijsteam 

KievitsHoekstee. De fijne samenwerking met leerkrachten, de steun die ik van veel ouders 
heb ervaren en natuurlijk het genieten van kinderen, die (ieder op zijn eigen manier) stappen 

zetten op weg naar “groot worden”, zijn aspecten waar ik veel plezier aan beleefd heb en 
energie uitgehaald heb. 
 

Ik dank jullie allemaal voor de samenwerking en wens jullie allemaal een gezonde dosis geluk 

toe.  
Albert Elken 



 

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

 

Interim-directeur ter overbrugging 
Inmiddels loopt de sollicitatieprocedure volop, maar, rekening houdend met de gebruikelijke 

opzegtermijn, zal een nieuwe directeur waarschijnlijk niet eerder dan 1 maart kunnen 

beginnen. Omdat Jaccolien druk alle tijd en aandacht nodig heeft vor haar opleiding tot Intern 

Begeleider, is er voor gekozen om ter overbrugging een interim-directeur aan te stellen. Op 

dit moment worden hierover gesprekken gevoerd. Zodra er meer informatie is, wordt dit 

uiteraard met ouders gedeeld.  

 

  Oproep Oud papier 
Van de OR 

Op maandag 21 november en dinsdag 20 december wordt er weer oud papier opgehaald. 
Helaas is er nog niet voldoende hulp voor deze avond. Wij zoeken nog 2 personen (voor beide 
avonden) die willen helpen met de oudpapieractie van school. Wie kan er helpen? We horen 

het graag! Je mag direct contact opnemen met Francis Jager 06- 53632689 (OR lid en 
coördinator oud papieracties). 

 

Sinterklaas 
Maandag 5 december verwachten wij Sinterklaas weer bij ons op 

school. Hoewel hij meer scholen wil bezoeken deze morgen, is hij toch 
van plan om om 8.30 uur op de Kievitshoek te zijn. U bent als ouder 

van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De Sint komt op bezoek bij 
de groepen 1 t/m 4, in de groepen 5 t/m 8 worden er surprises en 
gedichten voor elkaar gemaakt. 

 
Deze surprises kunnen op 5 december tussen 8.00 – 8.15 uur naar de 

klas worden gebracht. Van tussen 8.15 - 8.30 uur kunnen alle ouders 
even in de groepen 5 t/m 8 kijken naar de mooie surprises die daar dan tentoongesteld 
staan. 

 

Week van de Mediawijsheid 

 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid deden de leerlingen van groep 7 en 8 mee 
aan MediaMasters. Met deze serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de 

kansen en gevaren van media. In de klas en thuis gaan zij aan de slag met verschillende 
opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De 

klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ 
noemen én wint mooie prijzen. Wil je meer weten? Kijk dan op www.mediamasters.nl.   
  

MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar heeft de 

campagne het thema 'Like en Cancel', en gaat het over het stimuleren van sociaal gedrag. 

 

 

http://www.mediamasters.nl/
http://www.mediamasters.nl/
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Zet je licht aan! 
 

• De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% 
van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige 
verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de 

kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste 
fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet 

je hem wel áánzetten!   
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie 
weer in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets 

naar school gaan.   
• De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen 

m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. Op het schoolplein is op verschillende 
plaatsen een opvallende tag aangebracht, die het aanzetten van de fietsverlichting 
moet stimuleren. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag 

“zet je licht aan” zijn  fietsverlichting wél aanzet.  Vaak werkt de fietsverlichting wel, 
maar vergeet men deze aan te zetten. Wilt u meer informatie kijk dan op 

www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie. 
 

Open dagen en informatieavonden Voortgezet Onderwijs 
 
Stad&Esch Meppel 

De open dag in Meppel vond plaats op vrijdag 7 oktober van 15.00 tot 20.30 uur. Onder 
voorbehoud openen wij op vrijdag 27 januari nogmaals onze deuren (daarover later meer). 

 
Stad&Esch Diever 
De open dag in Diever vond 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 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 

 

 
 

http://www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie
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Prikbord 
 

 


