
 

Nieuwsflits 
Vrijdag 21 augustus, 

Start 
Met veel plezier zijn we weer begonnen deze week, fijn om alle kinderen én nieuwe kinderen te 

ontmoeten en u als ouders en verzorgers ook. Door de Corona maatregelen lopen dingen anders dan 

we gewend zijn, maar we denken zo weer een goede start te hebben gemaakt met de kinderen en 

leerkrachten. 

Bij deze nieuwsflits ontvangt u een lijst met alle data waarmee werken dit jaar. Naast de vakanties, 

staan er ook de studiedagen en studiemiddagen in, maar ook allerlei andere data. De data voor de 

schoolreisjes van de groep 1 tot en met 7 zijn nog niet bekend. Als groep 8 op kamp is, komt er een 

invaller voor groep 7. 

Informatieavond 

In eerdere berichtgeving gaven we aan dat we donderdagavond 27 augustus een informatieavond op 

school zouden organiseren. Helaas hebben we nu toch definitief besloten dit niet op school te doen. 

We kunnen de anderhalve meter (Corona) moeilijk handhaven binnen de school als u bij ons komt. 

Alle leerkrachten maken daarom per groep een filmpje waarin zij zich voorstellen, de klas laten zien 

en één en ander vertellen over het reilen en zeilen in de groep en het komende schooljaar. Ook Aline 

(intern begeleider), Dennis (onderwijsondersteuner) en ik zullen samen een filmpje maken, waarin 

we over onze werkzaamheden te vertellen. Deze filmpjes delen we met 4 op maandag 31 augustus. 

Daarnaast versturen we ook een brief per groep waarin u informatie kunt na lezen. De eerste LOL 

(leerling-ouder-leerkracht) gesprekken volgen ook in die week. 

Heeft u daarna nog vragen, kunt u natuurlijk altijd nog contact met ons op nemen. Het is voor ons fijn 

als u mailt dat u dan (in het geval van een duo baan) beide leerkracht de mail stuurt.  

Corona 

Volgens het protocol openen wij onze deuren om half 9 en gaan de kinderen na schooltijd meteen 

naar huis of BSO. Er loopt ook geen pleinwacht op het plein voor schooltijd. We doen de deuren iets 

voor half 9, zodat de kinderen rustig naar binnen komen en hun handen kunnen wassen. Aan u als 

ouders vragen wij om de afstand op het plein tussen ouders te blijven bewaren en op deze tijden te 

letten. 

Ouderwerkgroep en medezeggenschapsraad 



Wij zijn blij met alle actieve ouders binnen de school. De ouderwerkgroep en de 

medezeggenschapsraad starten deze weken ook weer hun werkzaamheden. We hopen weer op een 

goede samenwerking. 

Vriendelijke groet, 

Namens het team 

Marijke Moen 

Informatie van derden 

Vogelwacht Uffelte e.o 
Natuurschatten jagen in het Holtingerveld! Ga je mee? 
Op 6 september starten we met de jeugdgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o.. Eerst maken we onze 
nieuwe naam en logo bekend, want ‘jeugdgroep’ klinkt nou niet echt spannend. Ook maken we 
bekend wie van jullie de mooiste foto van een wilde eend heeft gemaakt. Daarna wordt het echt 
leuk, want we gaan het veld in! Welke bijzondere schatten kunnen we ontdekken op het 
Holtingerveld? Welke dieren en planten leven hier en hoe sporen we ze op? Ga je mee?? We 
eindigen onze ontdekkingstocht weer bij de schaapskooi met iets lekkers voor iedereen. 
  
Waar: Schaapskooi Holtinger Schaapskudde (Van Helomaweg 16, Havelte) 
Wanneer: zondag 6 september van 14.00u-16.00u 
Wie: Alle kinderen van 6-12 jaar die houden van buiten zijn 
  
Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan vóór 4 september op via een e-mail 
naar jeugdcommissievwu@gmail.com. Als je de rest van het jaar mee wilt doen met onze groep, kun 
je je op 6 september aanmelden als jeugdlid van de vogelwacht (3 euro per jaar). Een paar 
voorbeelden van wat we verder nog gaan doen: 

• vogels ringen (Hoe doe je dat? En waarom dan?) 
• braakballen pluizen (Wat eet zo’n uil eigenlijk?) 
• nestkasten timmeren en schilderen 
• veldexcursies (Kiekendieven spotten, de heide een handje helpen, op excursie naar het 

Lauwersmeer) 
  
Hopelijk zien we je op 6 september! 
Vogelwacht Uffelte e.o 

 

 

 
Westerveld Toppers krijgt een vervolg  

mailto:jeugdcommissievwu@gmail.com


Na een succesvol pilot jaar krijgt Westerveld Toppers een vervolg!  

Het sportprogramma is speciaal ontwikkeld voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar die onder 

deskundige begeleiding willen sporten. I 

Iedere donderdag van 16.00 tot 17.00 uur wordt er onder begeleiding van trainers, beweegcoaches 

van de gemeente Westerveld en kinderfysiotherapeut Monique Uneken van FysioPlus een sportles 

gegeven aan kinderen die nu aansluiting missen bij een reguliere sportvereniging.  

Iedere maand komt een andere sport aan bod zoals bijvoorbeeld voetbal, tennis, bootcamp of 

zwemmen.  

De lessen worden aangepast naar het niveau van het kind.  

Aanmelden 

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind(eren) alsnog aanmelden voor Westerveld Toppers?  

Stuur dan een e-mail naar de beweegcoaches van de gemeente Westerveld via 

beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl of neem telefonisch contact op via 14 0521.  

Deelname is gratis.  

Westerveld Toppers is ontstaan vanuit volleybalvereniging Wesseling DOK en wordt uitgevoerd in 

samenwerking met Fysioplus Diever-Dwingeloo en de beweegcoaches van de gemeente Westerveld. 

In totaal werken er tien verenigingen mee aan de uitvoering van Westerveld Toppers. 


