
 

 

 

Nieuwsbrief 31-08-2021 

 

Beste ouders en verzorgers, 

In deze nieuwsbrief praten wij u bij over 

het volgende: 

• Start van het schooljaar 

• Bibliotheek op school 

• Ziekte/corona 

• Schoolmaatschappelijk werk 

• Sociale vaardigheidstraining 8 tot en met 12 jaar 

• Informatie van derden 

We zijn weer begonnen 

Wat zijn we blij weer gewoon met de kinderen aan het werk te zijn. De leerlingen en leerkrachten 

beginnen weer te wennen! Deze week ontvangt u een filmpje met meer informatie over de gang van 

zaken in de groepen. Vrijdag hebben wij als collega’s een studiedag waarop we werken aan de 

doelen die wij ons voor dit jaar hebben gesteld. De leerlingen zijn dan vrij. Volgende week kijken we 

uit naar de LOL gesprekken (Leerling-Ouder-Leerkracht). De groepen 7 en 8 hebben deze gesprekken 

een week later. 

Bibliotheek op School  

Zoals u weet hebben we op school een schoolbibliotheek in samenwerking met Bibliotheken 

Drenthe. Alle kinderen lenen boeken uit onze schoolbibliotheek. Hoe meer kinderen lezen hoe beter 

het is voor hun ontwikkeling. Daarom is het ook erg waardevol als kinderen thuis veel lezen en veel 

worden voorgelezen. Op onderstaande site kunt u veel inspiratie vinden om te lezen met u kind. 

Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Zo heeft u altijd veel verschillende boeken in 

huis! https://www.debibliotheekopschool.nl/hoe.html 

Ook zoeken we ouders die de schoolbibliotheek weer willen bemensen. We zoeken mensen die de 

kinderen willen helpen met uitzoeken, maar ook de boeken in ontvangst willen nemen en terug 

willen zetten in de kasten. De boeken worden gescand met de computer, zo hebben wij een actueel 

overzicht welke boeken wel en niet worden gekozen en wat de kinderen lezen. Hier wordt de 

collectie ieder jaar weer op aangepast door de collega’s van Bibliotheek Drenthe. U kunt zich 

aanmelden bij juf Marijke. Het uitlenen zal op een middag plaats gaan vinden. De ouders die dit voor 

de coronaperiode deden, kunnen wellicht ook weer helpen. We houden rekening met de 

coronamaatregelen. 

Ziekte/corona 

Landelijk zijn er steeds meer signalen dat het moeilijk is om altijd geschikte leerkrachten te vinden 

voor de groepen. Ook binnen onze stichting en ons onderwijsteam zal dit gaan spelen. We zullen met 

man en macht proberen om vervanging te vinden, maar ik voorzie op de langere termijn wel 

problemen om alle groepen steeds te bemensen. Zeker in de wintermaanden kan bijvoorbeeld ziekte 
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een struikelblok worden. In het uiterste geval zullen we u moeten vragen kinderen thuis op te 

vangen. Binnen Stichting Talent hebben we ook ruimte voor nieuwe collega’s, bijvoorbeeld in de 

invalpoule. Bent u iemand of kent u mensen met een onderwijsbevoegdheid die wel willen werken in 

ons prachtige beroep?  We komen graag in gesprek! 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

 

Training Sociale Vaardigheden voor kinderen van 8-12 jaar  

Welzijn MensenWerk biedt kinderen in groep 5 t/m 8 de mogelijkheid een training Sociale 

Vaardigheden (SOVA) te volgen. Sociale vaardigheden stellen je in staat op een goede manier met 

jezelf en met andere mensen om te gaan. In de flyer in de bijlage kunt u hier meer over lezen. 

OR en MR 

De ouderraad en de medezeggenschapsraad zijn ook weer begonnen en de eerste vergaderingen zijn 

gepland. We zijn blij met deze samenwerking. 



Met vriendelijke groet 

Namens het team, 

Marijke Moen 

 

Informatie van derden 

Beweegcoaches Westerveld: 

Westerveld toppers             
Voor alle kinderen van zes tot en met twaalf jaar die aansluiting missen bij een 
sportvereniging, maar wel graag willen sporten. 
We starten donderdag 2 september met wekelijkse sportlessen van 16.00-17.00 uur in 
de sporthal van Sportcomplex de Hulsebosch te Dwingeloo. Onder deskundige 
begeleiding van trainers, beweegcoaches van de gemeente Westerveld en 
kinderfysiotherapeut Monique Uneken staat er iedere maand een andere sport centraal. 
Lidmaatschapskosten €10,- per maand voor het schooljaar 2021-2022 
 
 

MAAND SPORT 

september Atletiek 

oktober Breakdance 

november Volleybal 

december Verrassingsmaand 
   Het programma vanaf januari 2022 volgt eind 2021 
  
Aanmelden 
Meer informatie of aanmelden voor de Westerveld Toppers? 
Stuur een e-mail naar beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 
Of telefonisch via 14 0521 
 

 

Schoolkorfbaltoernooi 2021 

Op woensdag 6 oktober organiseren korfbalverenigingen KORU (Uffelte) en Moedig Voorwaarts 

(Wapserveen) weer het Univé Schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi zal vanaf 14.30 uur plaatsvinden 

op het sportveld in Uffelte. Alle basisscholen in de gemeente Westerveld zijn welkom om mee te 

doen aan dit toernooi. Tot en met vrijdag 17 september kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich 
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hiervoor opgeven bij hun juf of meester. We hopen natuurlijk dat ook dit jaar weer zoveel mogelijk 

kinderen meedoen! 

 


