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Beste ouders en verzorgers,  

In deze nieuwsbrief ontvangt u onder andere informatie 

over: 

• Groep 1, 2 en 3 

• Inhoudelijk studiedag 9 mei en 18 mei 

• Onderhoud van de school en het schoolplein 

• Leerlingen Oekraïne 

• Belangrijke data 

• Berichten van derden 

 

Groep 1, 2 en 3 

Na de meivakantie gaan we het onderwijs van de leerlingen in groep 1, 2 en 3 anders organiseren. De 

leerlingen van groep 2 blijven starten in groep 1-2 en zullen iedere dag om 10.30 uur naar groep 3 

gaan om daar verder te werken aan hun eigen doelen. Door de NPO-gelden is groep 3 dit jaar een 

kleine groep en is er ruimte om het laatste deel van het schooljaar een gecombineerde groep te 

worden. We gaan het lokaal hier ook op aanpassen. Voor de leerlingen van groep 2 hopen we zo een 

soepele overgang van groep 2 naar groep 3 te creëren, waarbij we het spelend leren niet uit het oog 

verliezen. Voor groep 1 heeft het als voordeel dat zij op die momenten in een kleinere groep les 

kunnen krijgen. We vinden dit met name voor de jongste leerlingen waardevol. 

Het heeft voor de leerlingen van groep 2 ook praktische gevolgen: 

• Deze leerlingen zullen om 14.00 uur door de uitgang van groep 3 naar buiten komen. ‘s 

Morgens komen deze leerlingen gewoon binnen door de kleuterdeur. 

• De leerlingen van groep 2 gaan op donderdag mee met groep 3 naar de sporthal om te 

gymmen. De gymschoenen zijn al op school. Wilt u uw kind op donderdag een korte broek en 

een t-shirt meegeven in een ruime tas waar de schoenen nog bij in passen? 

Heeft u hierover nog vragen, zoekt u dan één van de leerkrachten even op. U kunt ook mij opzoeken, 

m.moen@talentwesterveld.nl of op het schoolplein even aanschieten. 

Studiedag 

De studiedag van 9 mei is een verplaatste studiedag. Op 13 december kon de studiedag in verband 

met corona niet doorgaan. Deze studiedag kunnen we op 9 mei inhalen. De leerlingen hebben dus 

nog een dag langer meivakantie.  

Op deze studiedag gaan we op bezoek bij de school in Havelte. Zij werken ook met de methode 

Stichting Leerkracht als instrument voor de verbetercultuur. Wij kijken met de collega’s mee in de 

klassen en gaan met een aantal collega’s in gesprek. De focus leggen we op de Stem van de Leerling. 

Het gaat om het ontvangen en geven van feedback volgens de Stichting Leerkracht methode voor 

leerkrachten en leerlingen. We geven de leerlingen een stem in ons onderwijs. Zo gaat de 

leerlingenraad in gesprek met de directeur over het reilen en zeilen in de school. Ook in de klas 
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wordt de stem van de leerling gehoord. We passen het onderwijs steeds aan en willen op deze 

manier de betrokkenheid van de leerlingen vergroten. 

Daarnaast hebben we het deze studiedag over Burgerschaponderwijs in onze school en evalueren we 

het vak wereldorientatie. 

De studiedag van 18 mei zal meer gericht zijn op het nieuwe schooljaar. 

Periode kerstvakantie - meivakantie 

We hebben weer een schoolperiode afgesloten. Een periode die na de kerst startte met corona en 

met veel zieke leerlingen en collega’s. Wat fijn dat de laatste weken bijna iedereen weer steeds op 

school kon zijn. Ook u als ouder bent weer welkom in onze school, dat vinden we fijn en we hopen 

dat dat zo blijft! Op de kijkmiddag kijkt u mee naar wat we de afgelopen periode in de groepen 

hebben gedaan, donderdag 13.45 uur tot 14.15 uur (u bent in alle groepen welkom) en op vrijdag 

bent u welkom te kijken bij de afsluiting van de koningspelen. Met de slotdans sluiten we om 13.50 

uur af en begint om 14.00 uur de meivakantie voor de leerlingen. 

De leerlingen en leerkrachten zullen Mijn bewijsstukken weer bijwerken. Zo blijft u ook thuis op de 

hoogte wat er wordt gedaan. De documenten in Mijn bewijsstukken vormen mede de basis voor de 

LOL (leerling-ouder-leerkracht) gesprekken aan het einde van het schooljaar. 

We hebben de afgelopen periode veel aandacht gehad voor het rekenonderwijs. We hebben gericht 

gekeken naar afstemming, hoe zorgt de leerkracht ervoor dat de les passend is voor alle leerlingen. 

Dit heeft mooie gesprekken en inzichten gegeven waarmee we verder kunnen in onze ontwikkeling. 

In mei krijgen we bezoek van de visitatiecommissie zoals beschreven in de vorige nieuwsbrief. We 

zijn benieuwd naar de inzichten die zij ons zullen geven. De middenbouw groepen en sommige 

individuele leerlingen in de bovenbouwgroepen hebben een extra interventie voor het technisch 

leesonderwijs gekregen. Door veel oefening en heel gerichte instructie geven we een extra impuls 

aan de technische leesvaardigheid en het leesplezier.  

Groep 8 heeft de eindtoets gemaakt. Een belangrijke mijlpaal in de afsluiting van de basisschool. We 

verwachten de uitslag na de meivakantie. In principe hebben alle leerlingen zich al ingeschreven voor 

een passende brugklas naar aanleiding van het advies dat de leerlingen hebben gekregen. Mochten 

de leerlingen duidelijk hoger scoren, dan wordt er opnieuw in gesprek gegaan over dit advies. In 

samenspraak met de leerling, ouders, leerkracht en de school voor het voortgezet onderwijs wordt er 

dan soms voor een andere brugklas gekozen. Scoort een leerling duidelijk minder goed, dan blijft het 

huidige advies staan. 

We hebben weer gastdocenten in de school gehad en we zijn weer op excursies geweest. Groep 7 en 

8 bezoeken morgen het onderduikershol van Diever. Ze horen een lezing en zullen een krans leggen 

samen met de leerlingen van De Ten Darperschoele. Dit als onderdeel van de 4/5 mei herdenking. 

Onderhoud gebouw 

Vorige zomer is onze school van binnen geschilderd. Binnenkort zal ook de buitenkant onder handen 

worden genomen. De kozijnen en deuren zullen opnieuw worden geschilderd en sommige ramen 

zullen worden vervangen. Daar zal de school van opknappen! 

Leerlingen Oekraïne 

Ook in Westerveld leven we mee met de mensen in Oekraïne. Talent Westerveld, onze stichting 

werkt o.a. samen met Stichting Promes Meppel/Staphorst. Leerlingen die zich bij één van onze 

scholen aanmelden, kunnen naar Meppel naar een speciale opvangklas. Er zijn daar leerkrachten en 



een Oekraïnse onderwijsassistent om deze leerlingen zo goed mogelijk op te vangen en les te geven. 

Gemeente Westerveld kan ook voor het vervoer van deze leerlingen zorgen. 

 

Belangrijke data (zie ook agenda in Parro) 

21 april presentatie project T.O.T. 13.45 uur tot 14.15 uur. 

22 afsluiting koningsspelen 13.50 uur 

9 mei studiedag (groep 1 tot en met 8 vrij) 

18 mei studiedag (groep 1 tot en met 8 vrij) 

30 juni studiemiddag (12.00 uur vrij groep 1 tot en met 8) 

 

Informatie van derden ontvangen 

Zwembad De Waterwyck 

Doe mee met de Zwem4daagse in de tweede 

week van de meivakantie 

Nederland is een echt waterland, we leren 

zwemmen voor onze veiligheid in en om het 

water. Maar ook met een zwemdiploma is het 

verstandig te blijven zwemmen. Plezier en 

veiligheid kan prima samen, dus voor lekker 

zwemmen, aan je conditie werken en een week 

plezier maken kun je in de tweede week van de 

meivakantie meedoen met de Zwem4daagse 

die ZC & PC Steenwijk 34 en Zwembad De 

Waterwyck organiseren, onder auspiciën van de KNZB. 

Je kunt vier dagen lang, elke dag 250 meter of 500 meter zwemmen en meedoen 

met de omlijstende activiteiten zoals een waterpoloclinic, duiken, aquafun, 

zeemeerminzwemmen en op vrijdagavond als afsluiter de spectaculaire disco. 

Allemaal voor de ultieme zwem(sport)beleving! Na afloop van deze week vol 

zwemplezier wordt de Nationale Zwem4daagse-medaille aan je uitgereikt. 

In De Waterwyck is de Zwem4daagse in de tweede week van de meivakantie: op 

maandag 2 mei, dinsdag 3 mei, donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei (woensdag 4 mei 

niet in verband met dodenherdenking). Er zijn op die dagen twee mogelijkheden 

om je afstand te zwemmen: ’s ochtends tussen 7.30 en 9.00 uur en ’s avonds tussen 

17.15 en 19.15 uur. De kosten bedragen 10 euro per persoon en dat is inclusief 

KNZB-deelname- en -stempelkaart, medaille en meedoen aan de activiteiten, 

waaronder de afsluitende disco op vrijdagavond 6 mei van 19.00 tot 21.00 uur. 



De Zwem4daagse is hét vierdaagse zwemevenement van Nederland. Een jaarlijks 

terugkerend evenement voor jong en oud. Dit jaar doen naar verwachting 60.000 

mensen in heel Nederland mee met de Zwem4daagse. 

Je kunt zelf meedoen, of samen met een groep vrienden, familieleden, klasgenoten 

of mede-sporters. Geef je op bij de receptie van De Waterwyck tijdens 

openingstijden. Graag direct bij inschrijving het inschrijfgeld ad € 10 voldoen 

 

 

 


