
 

 Nieuwsbrief 4 (maart/april 2022) 

      
 

Agenda maart– april 2022 
 
 
 
 
04-03; Groep 3/4/5/6 Voorstelling: De nieuwe kleren van de 
keizer (verteltheater) 
14-03 GMR vergadering   
21-03 Oud papier! 
21-03 Tostiweek 
31-03 MR vergadering 
14-04 Studiedag / kinderen vrij 
15-04 Goede Vrijdag / kinderen vrij 
17-04 Eerste Paasdag 
18-04 Tweede Paasdag/kinderen vrij 
19-04 GMR vergadering 
22-04 Koningsspelen 
25-04 Oud papier! 
23 april t/m 8 mei Meivakantie 
  
 
 
 
 

Oud papier   

21 februari wordt het oud papier 

weer opgehaald. Graag zelf voor vervanging 
zorgen als u verhinderd bent. Voor vragen 
kunt u terecht bij Johan Nijmeijer (06-

10833834) OR-lid/ coördinator oud papier. 
Volgende keer oud papier is 21 maart 
Andere data;   
25 april 
Maandag 30 mei 
Maandag 27 juni 
                                            

Schooltijden 
De schooltijden zijn na de voorjaarsvakantie 
weer voor alle kinderen gelijk; 8.30-14.15 uur. 

Tostiweek 
In de tostiweek heeft elke combi-groep een ‘Tostidag’. Op die 
dag kunnen de kinderen brood met kaas, ham/kaas of ander 
beleg meenemen en worden op school, tijdens de lunch, de 
tosti’s gemaakt. Altijd weer een traktatie! De volgende tosti-
week is 21 maart-25 maart. 
 
 

Kleutermateriaal  
Prachtig nieuw meubilair gaan we krijgen 
voor de kleutergroepen. Ook de jongste 
kinderen kunnen straks genieten van hun 
nieuwe inrichting.  Rustgevend, natuurlijk 
meubilair in prachtige groentinten. We kijken 
ernaar uit! Heeft u belangstelling voor het 
huidige meubilair laat het ons dan weten. 
Waarschijnlijk gaat dit in de verkoop! 

Leerlingenraad  
De leerlingenraad is bezig met de voorbereidingen voor een 
sponsorloop op 22 april. De opbrengst gaat naar de CliniClowns. 
Verder heeft de leerlingenraad contact gehad met de gemeente 
over de doelen op het sportveldje. De bal gaat steeds door de 
spijlen en dat is erg lastig bij het voetballen. De gemeente gaat er 
naar kijken! U ziet wel dat de leerlingenraad druk vergadert en 
bezig is met schoolse zaken. 

Traktaties 
We willen u vragen om de traktaties bij 
verjaardagen klein te houden en bij voorkeur 
gezond, zie tekst schoolgids. 

Verjaardag vieren en trakteren op school 
Wij juichen gezonde, niet te grote traktaties 
toe zoals een fruitprikker, snoeptomaatjes, 
doosje rozijntjes of zelf gebakken koekjes. Het 
beste moment om te trakteren is ’s morgens 
meteen bij aanvang van school of vlak voor de 
ochtendpauze om 10.00 uur.  
 



 

 
 
 

 

Nieuws van Immy: 
 
Gelukkig komen er versoepelingen van de coronamaatregelen. Voor onze school is dit ook goed nieuws. 
De kinderen van groep 7 en 8 kunnen weer op de normale tijden naar school.  We hoeven de pauzes niet meer te 
spreiden en cohorten zijn niet meer nodig. De kinderen kunnen weer samen lezen, samen werken en samen leren. 
We kunnen weer ateliers en projecten met en voor alle kinderen organiseren. 
Mondkapjes zijn in school niet meer nodig en ook is het niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden.  
 
We gaan met het team kijken hoe we u weer welkom gaan heten in school en hoe we bijv. omgaan met de inloop. 
We zien dat een rustige start en buiten afscheid nemen voordelen heeft, en dus gaan we kijken hoe we hierin een 
afstemming kunnen vinden. Na de vakantie starten we nog met afscheid buiten. We willen de laatste week van 
iedere maand een inloop voor ouders organiseren, de eerste week is dan eind maart (zie Parro). 
Wat wel blijft is het isolatieadvies bij besmettingen. Deze is wel ingekort naar 5 dagen!  
Het advies om thuis 2x in de week een zelftest af te nemen,  is ook gebleven. Mocht u zelftesten nodig hebben dan 
zijn die op school verkrijgbaar. 
We zagen deze week de Coronabesmettingen onder de kinderen en volwassenen oplopen. De vakantie komt voor 
ons dan ook op het juiste moment.   
 

Om z.s.m. ook weer aan de onderwijsbehoeften van de meer- en hoogbegaafden leerlingen te kunnen 
tegemoet te kunnen komen kan de plusklas weer binnen de muren van obs De Hoekstee plaatsvinden, 
m.i.v. dinsdag 29 februari.  
 
Excursies en/of theatervoorstellingen bezoeken op andere locaties is weer toegestaan en we zullen ook 
weer een beroep op u doen voor vervoer en begeleiding. 
 
Kaka is  gestart met de aanleg van het groene schoolplein voor de kinderopvang. De kinderen van de opvang hebben 
straks een mooi schoolplein met uitdagende paadjes en nieuwe speeltoestellen.  Het plein van de opvang past dan 
mooi bij de groene uitstraling van onze school.  Er wordt een extra deur in de voorgevel van de school gemaakt zodat 
de kinderen rechtstreeks van de kinderopvang naar het plein kunnen. 
 
Dinsdag 19 april komt Suze Eenmonds voor een tweede ronde klassenbezoek en scholing voor het team.. Met haar 
kijken we naar mogelijke verbeteringen voor ons EGO onderwijs.  
Suze is van Stichting Tweemonds,  het centrum voor welbevinden en betrokkenheid. Ze is erg inspirerend en 
praktijkgericht.  
 

 
 



 

 
 
 

 Plastic soep project  
Het Kunst- en Cultuur Traject “Plastic Soep” heeft onlangs plaatsgevonden op school. In de workshops 
‘Onderwaterwereld’ zijn de kinderen heerlijk creatief bezig geweest.  

                 
 

                           

                                                              

                                            
 
 
 



 

 
 
 

 

 
                                                                                                                                                     
Welkom 
Wieke Timmerman op de pov 
 
We zwaaien uit 
Kay Boverhof, Carlijn Timmerman en Nola Zoer zijn 4 jaar geworden en hebben de pov ingeruild voor 
groep 1, veel plezier op de basisschool ! 
Dylan Soer heeft het kinderdagverblijf uitgezwaaid omdat ook hij 4 is geworden, gelukkig zien we 
hem weer terug op de BSO! Ook veel plezier op de basisschool en de BSO! 
 
Boekstart 
We zijn naar de bibliotheek in Havelte gegaan om 
het boekstartuurtje bij te wonen. Dit is altijd erg 
leuk,  we worden voorgelezen, krijgen wat te 
drinken met een koekje en daarna nog even 
kleuren of knutselen. Dit keer las ze het boekje van 
boer Boris voor!  Toen dit afgelopen was 
hebben we ook nog even gespeelt bij de 
nieuwe locatie van KaKa in Havelte! 
 
Thema 
Thema wonen hebben we afgerond. Na de voorjaarsvakantie beginnen we met het thema eten en 
drinken!  
 
Beleid gezonde voeding 
Sinds een paar weken werken wij met het nieuwe beleid gezonde voeding. Als 
nieuw broodbeleg hebben wij verschillende soorten smeersels van 
Groentegoed ontvangen om te kijken welke smaken wij lekker vinden. 
Pompoen roomkaas, tomaat Amerikaan en kikkererwten naturel hebben we 
opnieuw besteld, deze vielen het meest in de smaak! Zoetigheden die wij nog 
op voorraad hadden 
 maken we op, maar er blijven ook nog wel wat zoetigheden zoals , gekleurde 
hagelslag, honing, jam, appelstroop.  
 
Plein 
Wij zijn heel blij dat er gewerkt word aan een nieuw plein. Een plein wat aansluitend is aan het lokaal 
met een deur in de gevel van het kinderdagverblijf! Deze week is er al gestart met de omheining! 
Hieronder een impressie van hoe het ongeveer zal worden, een mooi, uitdagend,  groot groen plein!! 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
Hoe verloopt een middag bij de BSO? 
We vinden het leuk om een stukje te schrijven zodat jullie een beeld kunnen krijgen van een BSO 
middag.  Om 14:15 zijn ze vrij. De bovenbouw kinderen komen zelf naar het BSO lokaal en de 
onderbouw wachten wij op in de gang. Totdat iedereen er is mogen de kinderen spelen in het lokaal. 
Bouwen met lego, kapla of knex. Verkleden en in het keukentje spelen in de poppenhoek. Of heerlijk 
een boek lezen op de bank. Als iedereen binnen is gaan we lekker wat drinken we eten dan fruit of 
een koekje en drinken water of thee. Daarna is het tijd voor een activiteit die wij aanbieden. 
Activiteiten als knutselen, koken, bakken. In het speellokaal spelen of iets wat we buiten kunnen 
doen. Kinderen zijn niet verplicht om hieraan mee te doen omdat de BSO gewoon in de vrije tijd is. 
Als iedereen zich goed vermaakt komen we soms niet eens toe aan de activiteit. Maar vaak zien we 
dat iedereen het leuk vind als we er eenmaal mee zijn begonnen. Na de activiteit gaan we meestal 
naar buiten. Heerlijk spelen bij de kabelbaan op het plein. Kinderen vinden het ook leuk om te 
crossen in het crossbosje. Na het buiten spelen gaan we tussen 4 en half 5 nog een keer wat eten. Dit 
keer is het fruit of crackers. Hierbij drinken we ook altijd nog wat. Daarna kunnen kinderen 
zelfstandig spelen, knutselen of een spelletje doen. En word langzaam iedereen weer opgehaald.  
We doen ons best om iedere dag foto’s en een klein verhaaltje in mychapp te zetten. Hier kunnen 
jullie zien wat we zoal doen op een dag.  
 
 
 
 
 
 


