
 

 Nieuwsbrief 3 (januari-februari 2023) 

 

Agenda januari februari 2023 
11-01-23 luizencontrole 
12-01-23 MR 
18-01-23 muziekles groep 1/2,3/4,7/8 
25-01-23 muziekles groep 1/2,3/4,7/8 
27-01-23 Streetwise van de ANWB  
                                               gr 1 t/m 8 
30-01-23 Oud papier 
01-02-23 muziekles groep 1/2,3/4,7/8 
08-02-23 muziekles groep 1/2,3/4,7/8 
13-17-02-23 Tosti-week 
15-02-23 muziekles groep 1/2,3/4,7/8 
16-02-23 afscheid juf Fenna 
20-23-02-23 rapportgesprekken 
24-02; studiemiddag; kinderen 12.30 uur 
vrij 

Oud papier  

9 januari 2023 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:   
 

Andere data;   
Maandag  30 januari 2023 
Maandag    6 maart 2023 
 
 

 

Kerst 
De organisatie van de kerstmarkt is bijna rond en het wordt erg gezellig. Komt u ook?  
We sluiten het jaar af met een kerstontbijt. De kinderen hoeven vrijdagmorgen 23 december 
alleen een eigen bord, bestek en beker mee te nemen ( graag voorzien van naam). Dan ontbijten 
we met elkaar in het hart van de school.  We hopen dat u iets maakt voor het ontbijt. U kunt dit 
noteren op de papieren die op de deur van de lokalen hangen. Alvast heel erg bedankt. 
Denkt u aan onze oproep om iets mee te geven voor het Rad van Fortuin en voor de wensboom 
van de leerlingenraad. Dit kan t/m dinsdag 20 december 2022. 

Leerlingenraad 
Onze school heeft een leerlingenraad. In een leerlingenraad zitten enthousiaste leerlingen van alle 
leerjaren die aan het begin van ieder schooljaar zijn gekozen. Samen zetten zij zich in om het alle 
leerlingen naar de zin te maken op school. Deelnemen aan een leerlingenraad is leerzaam. De 
leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in 
de klas gebeurt. Hun stem wordt gehoord! De leerlingenraad vergadert met de directeur. De 
kinderen komen uit de groepen 3 t/m 8.   
De eerste actie van de raad is de wensboom bij de Kerstmarkt. Twee wensen worden getrokken en 
deze mensen krijgen een kerstpakket van de leerlingenraad. De leerlingenraad is ook betrokken bij 

Leerlingenraad 
De verkiezing is geweest en in de leerlingenraad 
zitten:  
Zoë Molenkamp (3),  
Yvenn Bevers (4),  
Lisa Mulder (5),  
Mila Molenkamp (6 ( notulist) 
Wouter van Voorst (7) 
Sam Ruijter (8) ( voorzitter) 
 



 

 
 
 

de besteding van de opbrengst van de kerstmarkt. Zij nemen daarin alle kinderen mee door bijv. 
een ideeënbus te gebruiken.  

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: 13 januari t/m 17 januari 2023! 

Streetwise 
We hebben het verkeerslabel ontvangen en daarmee kunnen we extra verkeersactiviteiten 
organiseren. Op 27 januari komt Streetwise van de ANWB en gaan kinderen op een actieve manier 
kennis maken met aspecten in het verkeer. Een onderdeel is het zelf rijden in een auto  voor een 
remproef! Het wordt echt spectaculair. U hoort later meer. 

 

Nieuws van Immy: 
We sluiten 2022 al weer af.  Een jaar is ook zo maar weer voorbij.  
Interne begeleider: 
Voor juf Fenna betekent dit een nieuwe stap want ze gaat met pensioen. We zullen haar enorm 
missen. Niet alleen haar kennis maar ook haar positieve inbreng in ons team.  
Juf Rosalie gaat haar vervangen en daar zijn we blij mee. Juf Rosalie is al gestart met de IB-
opleiding. Juf Fenna blijft tot de voorjaarsvakantie nog enkele dagen werken zodat Rosalie 
ingewerkt kan worden en we kunnen zorgen voor een goede overdracht. Juf Fenna neemt dan ook 
pas op donderdag 16 februari 2023 echt afscheid, daar hoort u later wel meer van. 
 
Groep 3 en 4: 
Juf Rosalie is dus in januari niet meer de juf in groep 3/ 4. Het is erg fijn dat we de vacature intern 
hebben kunnen oplossen. Juf Lydie gaat een dag extra werken, zij wordt de leerkracht op de 
donderdag. Juf Jeanet gaat een dag extra werken en is dan ook op vrijdag de leerkracht in groep 
3/4. 
Ondersteuning: 
Juf Rosalie gaf extra ondersteuning aan kinderen op de woensdag en dat pakt meester Marcel nu 
op, ook hij werkt een dag extra. Voor de kinderen blijven de leerkrachten zo vertrouwd. 
 
Studiedag leerkrachten: 

Dinsdag 6 december was onze studiedag. 
De studiedagen plannen we samen met 
KC de Vuursteen. 
We gingen van start met de laatste 
scholingsdag over de hoogbegaafde 
leerling. Na de lunch gingen we na Assen 
en hebben we in een Makerspace veel 
geleerd over techniek. Daarbij moesten 
we ook zelf aan de slag. We hebben veel 
mooie dingen gezien en hebben inspiratie 
opgedaan. We gaan nu bekijken wat we 
voor school kunnen aanschaffen. Na een 
spannende bowlingwedstrijd sloten we 
de studiedag af met een lekker buffet. 
 

Nieuwe bestuurder: 
Er is een nieuwe bestuurder voor Talent Westerveld aangesteld, mevrouw Wendy Lemstra. Zij gaat 
Jan Scholte Albers opvolgen,  hij gaat eind januari met pensioen.  



 

 
 
 

 

We wensen u fijne feestdagen en een mooi en gezond 2023! 

 
 

Nieuws van Kaka: 
 
Welkom op de KOV 
Mees Kooi 
 
Sinterklaasfeest 
Eindelijk was het dan zover. 
Sinterklaas kwam met zijn pieten een bezoekje brengen aan de Oosterveldschool. 
Samen met de kleuters mochten wij ook een kijkje nemen bij de Sint 
en zijn Pieten. 
Nadat de kleuters voor de Sint een pietengym liedje hadden 
gezongen ,  
mochten wij ook twee liedjes zingen voor de Sint. 
Hierna gingen wij terug naar de POV waar piet Jolanda op ons 
wachtte. 
Samen met piet Jolanda hebben we pietengym gedaan. 
Hiermee hebben we een heus pietendiploma verdiend. 
Na een lekkere traktatie was het tijd voor de cadeautjes. 
De pieten hadden de cadeautjes verstopt . 
Na goed speurwerk hebben we ze gevonden in de schuur. 
Het was weer een gezellige sinterklaasfeestje. 
Alle kinderen gingen vooral moe en voldaan naar huis. 
 
GGD inspectierapport 
Op 13 oktober heeft de GGD ons bezocht voor een inspectie. 
Jippie ….. we zijn weer goedgekeurd. 
Het inspectierapport van onze locatie staat op de website van KaKa. 
 
Nascholing 
In de afgelopen maand hebben wij een nascholingscursus gedaan van Piramide. 
Dit is de methode waar we dagelijks mee werken. 
Ook hebben de meesten van ons recent een herhalingscursus EHBO/ BHV gedaan. 
 
Kerst 
Op vrijdagmorgen 23 december vieren we kerstfeest met beide peutergroepen. 
We starten de ochtend met een sfeervol kerstontbijt en maken er verder een gezellige ochtend 
van. 
De kinderen mogen deze ochtend om 11.30 uur worden opgehaald. 
Daarna begint voor de peuters de kerstvakantie. 
Op maandag 9 januari starten we weer met de POV. 
De kinderen die op 23 december op de KOV zijn vieren kerst met een kerstlunch. 
 
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een Gezond en liefdevol 2023 
Team KaKa 



 

 
 
 

 

 

 
 

Prikbord; ander nieuws 
 
Buurtgezinnen 
Hebben jullie als gezin veel op je bordje, en merk je dat je de kinderen niet altijd de aandacht kunt 
geven die je eigenlijk zou willen? En kun je onvoldoende terugvallen op mensen in je omgeving? 
Buurtgezinnen koppelt gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een vrijwillig steungezin in de 
buurt. Laagdrempelig en alledaags. Want opvoeden doen we samen! 

Zowel vraag- als steungezinnen kunnen zich aanmelden via de 
website: www.buurtgezinnen.nl/westerveld/ of contact opnemen via geke@buurtgezinnen.nl 

Zie bijlage: 

Info NT2 kinderen: 
Eind september kwam de burgemeester met het verzoek of Stichting Talent onderwijs wilde gaan 
verzorgen aan kinderen van nieuwkomers die o.a. zijn gehuisvest in hotel Van der Valk in Spier. 
Deze locatie valt onder de gemeente Westerveld.  
Zoals alle kinderen in Nederland, hebben ook kinderen verblijvend op COA-locaties recht op 
onderwijs. Vanaf 5 jaar vallen kinderen onder de leerplicht. Dit is onafhankelijk van de 
verblijfsstatus. Wanneer zij in een gemeente worden opgevangen, moet er onderwijs worden 
georganiseerd. Gemeenten hebben nl. de grondwettelijke verantwoordelijkheid om ervoor te 
zorgen dat er onderwijs beschikbaar is. Het onderwijs voor deze groep dient volgens de Europese 
Opvangrichtlijn ten minste binnen drie maanden te worden. 
Het onderwijs aan NT2 leerlingen krijgt, gezien de asielwet, waarschijnlijk ook binnen de gemeente 
Westerveld een structureel karakter.  
Talent Westerveld heeft een klas ingericht in de Storkschool in Dwingeloo. Op 9 januari  2023 
starten we met 15 kinderen en 2 leerkrachten. We kijken dan of er later een tweede locatie bij 
moet komen. 

 
 

http://www.buurtgezinnen.nl/westerveld/
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