
 

 Nieuwsbrief 1 (september,oktober 2022) 

 

Agenda sept./okt. 2022 2023 
 
13-09 MR (medezeggenschapsraad) vergadering  
14-09 Start Jantje Beton 
20-09 Schoolfotograaf 
26-09 Oud papier actie 
27-09 Informatie-uurtje 17.00-18.00u 
           voor ouders van groep 1 t/m 8 
03-10 Tostiweek 
03-10 Start kinderboekenweek 
            05-t/m 16 okt. ‘Gi-ga-groen” 
05-10  Talentdag leerlingen vrij! 
10-10 MR vergadering 
12-10 Schoolkorfbaltoernooi  
13-10 Zakelijke ouderavond 
17-10 t/m 21-10  Herfstvakantie  
24-10; studiedag leerlingen vrij 
31-10 Oud papier actie 
 
 

Oud papier  

26 september 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:   
maandag 31 oktober               
Andere data;   

Maandag  28 november 
  

Mededeling 
Aantal leerlingen  
We zijn het schooljaar gestart met 71 
leerlingen en dat zijn er 6 meer dan vorig 
jaar! 

 

 

Verlof 
Leerplicht: Bij verlof moet er een verlofformulier worden ingevuld. Bij ongeoorloofd verzuim 
moeten we namelijk als school een melding maken bij de leerplichtambtenaar. Zij nodigt dan de 
ouders uit voor een gesprek. Structureel te laat komen van een kind wordt ook genoteerd als 
verzuim. Ziekmeldingen worden genoteerd en als een ziekmelding vaak voorkomt gaan we in 
gesprek met u als ouders. Ook daar zijn richtlijnen voor. Het is belangrijk dat kinderen naar school 
gaan want het is gebleken dat veel verzuim in de basisschool vaak leidt tot verzuim in het 
Voortgezet Onderwijs. Daarnaast geldt voor de kinderen een leerplicht. Gelukkig is contact met de 
leerplicht in veel gevallen niet nodig. Verlof: Als u verlof voor uw kind wilt aanvragen dan kan dit 
middels een verlofbriefje. Deze kunt u op school krijgen of digitaal invullen en mailen 
 

Schoolfotograaf  
Alle kinderen komen op de foto, ook de kinderen van de opvang. De kinderen mogen ook met hun 
broertje en/of zusje op de foto. 
Vanaf 8 uur kunnen kinderen op de foto met een broertje en/of zusje die niet bij ons op school 
zitten.  

HVO  
Start op dinsdagmiddag voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. 

Stagiaires 
In groep 1 en 2 loopt  juf Brenda stage als onderwijsassistent. Zij is er iedere woensdag en 
donderdag. Juf Brenda woont in Meppel. 
In groep 3 en 4  loopt meester Jasper stage als onderwijsassistent. Hij woont in Ruinen en is een 
fanatieke voetballer in zijn vrije tijd. Hij speelt zelfs in Ruinen 1. Hij komt iedere maandag en 
dinsdag. 



 

 
 
 

Juf Nienke loopt stage in groep 5 en 6. Ze doet haar LIO stage van de PABO en moet dus ook de 
klas overnemen en alle lessen geven. Dit doet ze van ma t/m woe. Juf Nienke komt uit Dwingeloo 
en ze stelt zich onderaan in deze nieuwsbrief voor. 
Juf Michelle loopt iedere dinsdag stage voor de PABO in groep 7 en 8. Juf Michelle komt uit 
Groningen.  
We vinden het belangrijk om mee te werken aan de opleidingen voor leerkracht en 
onderwijsassistent. In de toekomst hebben we veel vacatures en dan willen we graag goed 
geschoolde mensen in onze school aan het werk. 

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 tostiweek is: 3 oktober. 

Talentdag 
We organiseren voor de leerkrachten van Talent Westerveld een gezellige dag op woensdag 5 
oktober, waarin we elkaar ontmoeten en van elkaar leren. De kinderen zijn deze dag vrij. 

 

Schoolkrant 
Binnenkort komt de eerste schoolkrant weer uit. U ontvangt een brief met de vraag, of u dit 
schooljaar de schoolkrant (weer) wilt ontvangen. Daarvoor vragen we € 5,-. Dit bedrag kunt u 
digitaal betalen, middels een QR-code of € 5,-  contant in een envelop in de brievenbus bij een van 
onze Ouderraadsleden of bij school. Mocht u deze brief niet hebben ontvangen, maar u wilt wel 
graag de schoolkrant lezen, laat het ons weten. Dan kunnen we dit nog regelen. We brengen 4 x 
per jaar de schoolkrant uit. Dankzij uw bijdrage en de adverteerders wordt het ook dit jaar een 
Glossy! 

 
 

Nieuws van Immy: 
We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad. 
We zijn goed gestart en zitten al weer in het ritme. Corona is er nog steeds en zal nog wel even 
blijven. Mocht u voor uw kind nog zelftesten nodig hebben dan kunnen wij die meegeven.  
Gelukkig is de formatie ook rond en dat is in deze huidige tijd wel een uitdaging. Er zijn weinig 
invallers beschikbaar en dus moeten we ook dit schooljaar zieke leerkrachten intern vervangen. 
Het kan dus nog steeds gebeuren dat een groep naar huis gestuurd wordt. We proberen dit zoveel 
mogelijk te beperken. 
 
De kalender is gedrukt en deze krijgt u weer mee naar huis. Het kan zijn dat data nog worden 
aangepast, maar dat laten we u via Parro dan weten. In de kalender vindt u ook handige 
informatie over schoolse zaken. Mocht u nieuws missen dan horen we dit graag, want dan kunnen 
we dit voor een volgende keer toevoegen. 
Zoals u weet hebben we een mooie moestuin bij school. Deze moestuin werd met veel liefde door 
Pieter onderhouden. Hij zorgde voor volle bakken, zorgde voor voldoende water en hield alles 
netjes en verzorgd. Helaas moet Pieter om gezondheidsredenen stoppen met de moestuin. We 
vinden dat erg jammer maar hebben begrip voor zijn besluit. We gaan Pieter nog in het zonnetje 
zetten, want hij heeft de schooltuin vanaf het begin gedaan.   
Er komt nog bericht aan alle ouders waarin wij om ouderhulp vragen. Daarin vragen we ook 
ouders die mee willen helpen in de moestuin. Houdt u de lijst in de gaten en vul in waarmee u op 
school wilt helpen.  Dat varieert van een keer met rijden naar een voorstelling, lid worden van de 
luizenbrigade of lid van bijv. een werkgroepje decoratie.  



 

 
 
 

Hallo allemaal, graag wil ik mij even voorstellen. 
 
Mijn naam is Nienke Brand. Ik doe de PABO in Groningen aan de Hanze Hogeschool en zit nu in 
mijn vierde jaar. Dat betekent dat ik mijn LiO-stage (Leraar in Opleiding) op dit moment loop.  
 
Ik ben 21 jaar oud en woon in Dwingeloo. Ik vind het leuk om te 
skiën, turnen, lekker te eten en wat met vriendinnen te doen.  
Ik werk in Dwingeloo in de horeca en de ijssalon, ook ben ik 
skilerares op de indoorbaan in Groningen en in de bergen in 
Oostenrijk. 
 
Vroeger schreef ik altijd al in mijn vriendenboekje dat ik juf 
wilde worden en tot nu toe pakt het goed uit!  
 
Ik loop stage in groep 5/6 bij Annalies Proost en Marcel Moes. Ik 
ben op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig.  
  
Ik hoop dat jullie mij in het kort iets beter hebben leren kennen. 
Anders mag je mij altijd wat vragen of even aanspreken.  
 
Groetjes Nienke 

 
 

Nieuws van Kaka: 
 
Nieuwsbrief september 
Welkom 
POV, Jikke van de Berg, Eva Boverhof en Ioana Bilkert 
KOV, Zion Roo, Mace hagen 
Restylen in KaKa stijl 
In de zomervakantie is een begin gemaakt met het restylen. 
De muren zijn geverfd, er is een buitendeur geplaatst in de KOV ruimte. 
De inrichting nieuwe stijl zal plaatvinden op 26, 27, 28 september a.s. 
Het is de bedoeling dat de KOV naar de opvanglocatie in Havelte gaat. 
Wat we die dagen doen met de POV en BSO is nog niet helemaal rond. 
Jullie horen dit zo spoedig mogelijk. 
We hebben er alle vertrouwen in dat we een prachtige KOV/POV/BSO krijgen met een frisse 
nieuwe inrichting. 
Schoolfotograaf 
Op dinsdag 20 september komt de schoolfotograaf. 
Op deze dag komen alle kinderen op de foto, ook samen met broertjes en zusjes. 
De kinderen die er die dag normaal gesproken niet zijn mogen ook langs komen voor de foto. 
Studiedagen basisschool 
Wanneer de basisschool een studiedag heeft is er die dag geen POV. 
Dit komt omdat er dan vaak veel BSO kinderen komen en we het lokaal samen delen. 
De eerste studiedag is maandag 24 oktober. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Vakantierooster basisschool/POV 

Herfstvakantie 15 oktober     2022       t/m       23 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022       t/m          8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari     2023       t/m          5 maart 2023 

Goede vrijdag   7 april            2023 

Paasmaandag 10 april           2023 

Koningsdag 27 april           2023 

Meivakantie 2 weken 22 april           2023         t/m         7 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei            2023         t/m       19 mei 2023 

Pinkstermaandag 29 mei            2023 

Zomervakantie 22 juli              2023        t/m         3 september 2023 

 
BSO 
De zomervakantie zit er weer op.  
Wat hebben we een leuke vakantie gehad met de BSO kinderen.  Met verschillende leuke 
activiteiten. Zo zijn we een dag naar een dagjes camping geweest. Hier kwamen verschillende 
locaties van kinderopvang KaKa samen. Zodat we er met elkaar een leuke dag van hebben 
gemaakt. We hebben leuke spelletjes gedaan en een kikker gevonden. Een echte ontdekkingstocht 
in het bos. Het was een zeer geslaagde dag! 
 
Ook hebben we zelf bellenblaas gemaakt. Dit deden we met chenille draad. Je kunt het draad in 
allerlei vormen buigen. Er waren kinderen die er zelfs een mooi brilletje van hadden gemaakt. 
Maar door het draad zo te buigen dat er een cirkel ontstond. Konden we ermee gaan 
bellenblazen!  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Prikbord; ander nieuws 

Nationale Sportweek Westerveld voor jong en oud 16 t/m 25 september  
Nationale Sportweek Westerveld: doe nu mee met een gratis kennismakingsles bij 
een sportclub naar keuze! 
Van 16-25 september 2022 zetten duizenden clubs, bonden, gemeenten en andere 
organisaties in Nederland hun deuren open, zo ook diverse sportverenigingen en 
sportaanbieders uit Westerveld. Een perfecte kans voor jong en oud om gemakkelijk 
nieuwe sporten uit te proberen bij een sportclub en samen sportplezier te beleven. De 
Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te 
promoten voor sportclubs. Vanaf dit jaar wordt de Nationale Sportweek Westerveld 
gecombineerd met het programma ‘Sportpret’. Binnen deze 2 weken houden dit jaar zo’n 
20 sportclubs uit Westerveld open trainingen en/of verzorgen clinics, waar zowel jeugd, 
volwassen en/of senioren gratis aan mee kunnen doen. Wil je meedoen aan (één van) 
deze clinic(s), ga dan naar www.westerveldverbonden.nu/nationalesportweek. Hier staat 
het volledige programma met de gratis clinics weergeven en kun je zelf in alle rust een 
keuze maken aan welke gratis kennismakingsles(sen) u zou willen deelnemen 

 
 
 

http://www.westerveldverbonden.nu/nationalesportweek

