
 

 Nieuwsbrief 4 (maart - april 2023) 

 

Agenda 
maart april 
2023 
 
24/02 Kinderen vrij i.v.m. studiedag team 
25/02 - 05/03  Voorjaarsvakantie 
06/03 Oud papier! 
08/03 Luizencontrole 
15/3  Drents Veurlezen  
17/03 Pannenkoekendag 
20/03 - 24/03  Open Schoolweek 
22/03 Dans groep 1 t/m 4 
27/03 Schoolzelfevaluatie 
28/03 Verkeersexamen theorie 
27/03 Oud papier! 
29/03 Dans groep 1t/m 4 
30/03 MR vergadering 
31/03 Dans groep 5 en 6 
07/04 Goede Vrijdag kinderen vrij 
10/04 Tweede Paasdag kinderen vrij 
17/4 -20/4 Tostiweek  
21/04 Koningsspelen 
24/4 - 05/05 Meivakantie 

Stroopwafelactie  
De ouderraad organiseert een stroopwafelactie. 
Met deze actie willen we geld ophalen voor de 
ouderraadskas zodat we leuke dingen voor de 
kinderen kunnen organiseren. Oud Papier brengt 
minder op en de andere kosten nemen alleen 
maar toe. Dus koopt u ook lekkere wafels?  

U kunt nog tot 23 februari 
bestellen! 

 

Pannenkoekendag  
Vrijdag 17 maart is het pannenkoekendag en wij doen mee. We maken er een jong/oud dag van 
en daarom worden opa’s en oma’s uitgenodigd om een pannenkoek mee te eten. Daarna  kunnen 
ze met hun kleinkind leuke spelletjes spelen. Veel ouders hebben op het ouderhulpformulier al 
aangegeven pannenkoeken te willen bakken en tegen die tijd volgt er nog een bericht in Parro.. 
Open Schoolweek 
De Week van Openbare Scholen is van 20 t/m 24 maart 2023. Ook wij doen hier aan mee en we 
nodigen u uit om in die week een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind. We hangen tegen 
die tijd intekenlijsten in school en zetten de tijden in Parro. 
Veurlezen in het Drents 
Woensdag 15 maart gaan we zoals altijd ‘veurlezen in het Drents’. De kinderen krijgen dit jaar ook 
het tijdschrift ‘Wiesneus’ mee naar huis.  Corry en Marry komen woensdag 15 maart in alle 
groepen een Drents verhaal voorlezen 

Oud papier  

6 maart 2023 wordt het 

oud papier weer opgehaald door de familie 
Soer, Timmerman, Bruinenberg en Berends. 
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 27 maart 

Maandag 24 april 



 

 
 
 

Typediploma’s  
Zes leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool de 
Oosterveldschool hebben de afgelopen maanden 
de cursus ‘Blind typen met 10 vingers’ met goed 
gevolg en een diploma of certificaat afgesloten. 
Donderdag 9 februari mochten Dani, Gido, 
Janille, Oceane, Sam en Tess hun diploma of 
certificaat in ontvangst nemen van cursusleider 
Amber Buijen.  
Op de foto tonen de geslaagden trots hun 
diploma/certificaat.  

 

Nieuws van Immy: 
Momenteel zijn we druk bezig met het afnemen van toetsen en daarvoor gebruiken we de 
vernieuwde CITO.  De nieuwe CITO ( Leerling in Beeld) komt meer tegemoet aan de 
niveauverschillen bij kinderen en de toetsen zijn kindvriendelijker. Komend schooljaar is CITO 
helemaal overgestapt naar Leerling in Beeld.  Op onze studiedag 24 februari 2023 krijgen we 
scholing en gaan we ons verder verdiepen in deze manier van toetsen en analyseren. 

 
De Kerstmarkt was een groot succes en het was fijn om het weer te organiseren. We gaan van het 
geld,  bijna €1000,-, iets voor het schoolplein aanschaffen. De leerlingenraad heeft een 
voorselectie gemaakt en alle kinderen mogen nu aankruisen wat de voorkeur heeft.  Zodra de 
bestelling is gedaan laten we het u weten!  

 
Afscheid juf Fenna 
We hebben met elkaar feestelijk afscheid genomen van juf Fenna.  
Ze ging in een camper op wereldreis naar verschillende landen. In 
iedere klas leerde ze veel over een land en kreeg ze reistips. Juf 
Fenna  had ook een geweldige vogelshow geregeld waar we met 
elkaar enorm  van hebben genoten.  Juf Fenna kreeg zelfs een 
Oehoe en een kerkuil op haar arm! 
Gezamenlijk hebben de teams, ouderraden, de  MR van beide 
scholen en Pedagogische medewerkers van Kaka Oosterveldschool  
haar een bronzen uil gegeven. Deze uil komt bij haar huis in de 
tuin! Juf Fenna gaf zelf aan dat ze een super afscheid had gehad!   
Juf Fenna geniet van je pensioen! 
 

Schoolzelfevaluatie  
Maandag 27 maart komen collega’s van andere scholen bij ons om 
onze rekenlessen te observeren. We hebben met het team een observatievraag opgesteld en een 
observatielijst gemaakt. Met de lijst gaan we eerst bij elkaar kijken. Geven we goede 
rekeninstructie of kunnen we onze instructies nog verbeteren, waar liggen nog kansen… Het is 
belangrijk om steeds kritisch naar je onderwijs te kijken! Deze collegiale consultatie geeft ons 
feedback en is voor ons lerend, maar is ook lerend voor de collega’s die komen observeren. Zo 
leren we van en met elkaar binnen Talent Westerveld. 
 

 
 



 

 
 
 

Nieuws van Kaka: 
Welkom op de KOV  Kai Kuiper 
Welkom op de POV  Sanne en Mathieu Tiemes, Bram Baaiman, Luna Kuiper 
Welkom op de BSO  Iris van den Burg 
 
Belangrijk nieuws 
Wanneer kinderen na 9.00 uur worden gebracht en/ of voor 16.30 worden opgehaald, is het voor 
de rust op de groep van belang dat ouders niet binnen komen in het KOV lokaal. 
De PM- er van de KOV groep haalt het kind op uit de gang, of brengt het kind naar de gang bij 
ophalen voor 16.30 uur. 
Wanneer er maar 1 PM-er op de groep is mogen ouders wel binnen komen omdat het dan niet 
mogelijk is de groep alleen te laten en naar de gang te komen. 
 
Broodje eten op de POV 
De kinderen van de POV nemen zelf hun broodje mee. Een gezellig eetmoment waarna we de 
ochtend afsluiten. We zien dat veel kinderen de meegebrachte boterhammen niet opeten. 
Geef je kind niet meer mee dan dat ze thuis ook eten. Wij hebben maar ongeveer 30 minuten de 
tijd om te eten. 
Er zijn ook meerdere kinderen die naast het brood ook fruit meenemen. 
Dit is niet echt nodig. Wij eten om 10.30 uur uitgebreid fruit met thee en een klein koekje of 
soepstengel. 
 
Thema’s 
Op dit moment zijn we druk bezig met het thema “Ziek en 
Gezond”. 
De POV is ingericht met een heus ziekenhuis waar zieke dieren 
kunnen worden verzorgd. 
Er zijn spuitjes, pilletjes , een echte stethoscoop om de zieke dieren 
weer beter te maken.  Ook kijken we naar onszelf. 
Hoe lang ben je, hoe zwaar ben je, we doen de ogentest enz. 
Ook komt de mama van Jikke op bezoek. 
Zij houdt spreekuur voor de zieke dieren . 
De kinderen mogen die dag hun lievelingsknuffel meenemen om te 
laten onderzoeken door onze dierenarts Tjarda. 
 
GGD inspectierapport 
De GGD is onlangs ook op bezoek geweest bij de BSO Jippie ook de 
BSO is weer goedgekeurd. 
Bravo…. 
 
Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie is van vrijdag 24 februari t/m 5 maart . 
Wanneer je kind deze week  geen gebruik maakt van de KOV, dan graag afmelden in My Chapp. 
 
Nieuws van het team 
Astrid gaat binnenkort beginnen met de piramidecursus. 
Astrid zal er op woensdag niet meer zijn voorlopig. 
Zij gaat een zwangerschapsverlof vervangen in Wilhelminaoord. 
Carola ,Djemelja, Ina en Margo gaan een training ” interactief voorlezen “doen bij de bibliotheek. 
Margo gaat nog deel nemen aan een workshop van Kentalis over TOS (taalontwikkelings stoornis) 



 

 
 
 

Activiteit op de BSO 
In de week van 6 t/m 10 februari hebben we het thema slijm 
gehad op de BSO.  
De kinderen hebben zelf slijm gemaakt. 
Ze weten precies welke ingrediënten er voor het maken van slijm 
nodig is. 
Ieder kind heeft een bakje, een beetje lijm met scheerschuim en 
goed roeren, wat kleurstof en glitters erdoor, een beetje 
lenzenvloeistof erdoor en weer goed roeren. 
Wanneer het slijm loslaat van het bakje is het tijd om goed te 
kneden met de handen. 
Wat voelt dat raar en slijmerig. Natuurlijk mag ieder kind zijn of haar eigengemaakte slijm 
meenemen naar huis. 
 
Lutje potje 
Sinds kort hebben wij een lutje potje. Dit is een gecertificeerd 
buitenbedje. 
Buitenbedjes zijn de ideale manier om kleine kinderen veilig buiten te 
laten slapen. In de buitenlucht slapen kinderen meestal langer en 
dieper. 
Hierdoor rusten ze beter uit en hebben ze de rest van tijd ook meer 
energie. 
In een lutje potje liggen de kinderen veilig en vertrouwd.  
 
Oudercommissie  
Helaas heeft onze vorige oproep geen nieuwe oudercommissieleden 
opgeleverd. Wij zijn echter nog wel op zoek naar 
oudercommissieleden die onze locatie in Uffelte willen 
vertegenwoordigen. De oudercommissie behartigt de belangen van kinderen en ouders door 
advies uit te brengen over onderwerpen die te maken hebben met de zorg en opvang van de 
kinderen, zoals bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, het voedingsbeleid en het beleid veiligheid 
en gezondheid. Meer informatie over de oudercommissie is te vinden via deze 
link: https://kaka.nl/files/documents/B11%20-
%20Reglement%20Oudercommissie%202022.pdf Lijkt het je leuk en interessant om zitting te 
nemen? Meld je dan aan via ockakauffelte@kaka.nl  
  
Weten wat er speelt   
Als oudercommissie vinden we het belangrijk en leuk om nog vaker te horen wat er speelt onder 
ouders. We ontvangen graag signalen van dingen die misschien beter of wellicht anders kunnen, 
of suggesties voor onze vierjaarlijkse overlegmomenten. Je kunt ons altijd mailen met vragen of 
suggesties, zodat wij zo goed mogelijk de belangen van alle ouders en kinderen kunnen 
waarborgen. Spreek ons vooral aan of stuur een mail. Het mailadres is:ockakauffelte@kaka.nl    
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Prikbord; ander nieuws 
 
Timmerdorp aankondiging: 
Door middel van dit bericht willen wij laten weten dat er dit jaar een 3e editie van “Timmerdorp 
Dwingeloo” plaats gaat vinden. Dit evenement voor kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar is mogelijk ook 
leuk voor kinderen van uw school. Dit jaar is gekozen voor het thema: “Timmerdorp op de 
camping”. Vanaf zaterdag 29 april t/m dinsdag 2 mei zal het bouwterrein (op het Beleefpark in 
Dwingeloo) geopend zijn. Dagelijks zal er gebouwd worden vanaf 13.00u tot 17.00u. Op dinsdag 2 
mei wordt het Timmerdorp feestelijk afgesloten (tot +/- 23.00u).  
 
Jeugdfonds sport & cultuur 
Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente 
een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. Een 
van deze regelingen is het Jeugdfonds sport & cultuur.    
Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. 
Hiervoor is voor sport  een bedrag van maximaal €300,- per kind per jaar beschikbaar. Voor cultuur 
wordt op jaarbasis maximaal €500,- vergoedt. U kunt dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon. 
Kim ten Klooster-Dijkstra, beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van die 
tussenpersonen. Zij is tevens contactpersoon voor het Volwassenenfonds sport & cultuur en 
Kinderhulp. U kunt contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl  
 
Leerplicht/ stuk van de leerplichtambtenaar. 
Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie? 
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als 
u dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen 
om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. 
 
Vrij buiten de schoolvakanties 
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op 
vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u: 

• seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca; 

• met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties; 

• als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg 
bent. 

 
In dat geval kunt toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op 
vrijstelling’. 
 
Toestemming aanvragen bij directeur van de school 
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op 
vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in 
een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet.  
 
De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de 
beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden en in bezwaar gaan.   
 
Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt 
Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? 
Dan moet u dit kunnen bewijzen: 

• Als ondernemer moet u kunnen aantonen  dat u een groot deel van uw inkomsten mist als 
u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk 
bedrijfseconomisch risico’. 

mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/vrijstelling-leerplicht


 

 
 
 

• Als werknemer kunt u, als u seizoenswerk doet, bijvoorbeeld een verklaring van uw 
werkgever overleggen. 
 

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties 
Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als: 

• dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is; 

• u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;  

• u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest; 

• u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie. 
 

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen 
Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Over een bijzondere gebeurtenis 
spreken we als de gebeurtenis buiten uw invloedsfeer ligt. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of 
huwelijk. Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school.  
 
Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. U moet dan toestemming 
vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar controleert of 
kinderen naar school gaan. 

 
 
 

 
 


