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Terugblik studiedag 8 april  
Tijdens de studiedag van 8 april hebben de leerkrachten van groep 3 
t/m 8 een training gehad over planmatig werken aan gedrag. Hierbij 
kwamen alle fasen van het handelingsgericht werken aan bod. We 
hebben afspraken gemaakt over hoe wij informatie verzamelen 
omtrent gedrag en groepsdynamiek. In dit laatste doorloopt een 
groep een vijftal fasen. Leerlingen hebben in iedere fase andere 
onderwijsbehoeften. We hebben helder wat deze fasen van ons 
leerkrachthandelen vragen. Wat heeft deze leerling, in deze situatie, 
in deze relatie nodig om zich te ontwikkelen? Naast onze 
groepsplannen voor (begrijpend) lezen, rekenen en spelling zullen we 
ook het groepsplan gedrag (Van Overveld, 2021) inzetten.  Samen met 
het herijken van de Vreedzame School staat dit volgend jaar in ons 
jaarplan.  

Koningsspelen 
Vrijdag 22 april is het zover, dan doen alle leerlingen mee aan de Koningsspelen op de voetbalvelden van vv 
Hooglanderveen. Voor zover we kunnen overzien is alles geregeld om er een mooie dag van te maken met de 
kinderen. Nu nog duimen voor lekker weer om buiten te sporten. Advies is om lekker sportieve kleding aan te 
trekken. Dit mag best met een oranje ‘touch’ zijn. De kinderen ontvangen op vrijdag het gloednieuwe 
schoolshirt om in te sporten. Na afloop worden deze weer bij de eigen leerkracht ingeleverd. 

Hieronder staat per jaargroep de benodigde informatie. Mocht uw kind afwezig zijn op deze dag, wilt u dit 
dan bij voorkeur via Parro aan de leerkracht doorgeven? 

Belangrijk is het volgende: het is een sportdag voor de leerlingen en geen openbaar evenement. Vanwege de 
bijbehorende voorschriften is het daarom niet toegestaan dat ouders komen kijken op de sportvelden. 

Groepen 1-2: 
De leerlingen worden door ouders om 8.45 uur bij vv Hooglanderveen gebracht. Zij mogen daar om 12.15 uur 
weer opgehaald worden en hebben dan vrij. Dit eerder ophalen is facultatief. Wilt u uiterlijk 20 april bij de 
leerkracht van uw kind aangeven als uw kind gewoon tot 14.15 uur naar school gaat? Dan nemen wij uw kind 
vanaf het voetbalveld lopend terug mee naar school. 

Bij de ingang van het terrein is de verzamelplek voor de kleuters. De leerkracht van uw kind zal daar aanwezig 
zijn om te zorgen dat het brengen en ophalen in goede banen verloopt. Wij verzoeken u ter hoogte van de 
fietsenstalling te wachten tot u de leerkracht van uw kind ziet. Voor het 10-uurtje wordt gezorgd en uw kind 
luncht in principe thuis. Uw kind hoeft dus geen tas mee te nemen, tenzij uw kind toch tot 14.15 uur naar 
school gaat. Dan graag eigen lunch meegeven. De kinderen die op school blijven kunnen om 14.15 op school 
opgehaald worden. 

Groepen 3 t/m 6: 
De leerlingen starten om 8.15 uur op school en hun lesdag duurt gewoon tot 14.15 uur. Zij lopen heen en 
terug naar vv Hooglanderveen. Het programma op het sportveld duurt tot rond 12.00 uur. Voor het 10-uurtje 

Figuur 1 Cyclus handelingsgericht werken 
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op het sportveld en de lunch op school wordt gezorgd. Uw kind hoeft dus geen tas mee te nemen. De 
kinderen kunnen om 14.15 gewoon op school opgehaald worden. 

Groepen 7-8: 
De leerlingen starten om 8.15 uur op school en hun lesdag duurt gewoon tot 14.15 uur. Zij lopen heen en 
terug naar vv Hooglanderveen. Het programma op het sportveld duurt tot rond 13.00 uur. Voor het 10-uurtje 
en de lunch, beiden op het sportveld, wordt gezorgd. Uw kind hoeft dus geen tas mee te nemen. De kinderen 
kunnen om 14.15 gewoon op school opgehaald worden. 

Zonder de hulp van vele hulpouders en andere vrijwilligers zou deze dag niet mogelijk zijn. Bij voorbaat heel 
veel dank aan iedereen! 

Avondvierdaagse Vathorst 
Van dinsdag 14 juni tot en met vrijdag 17 juni wordt de Avondvierdaagse weer 
georganiseerd. Namens de organisatie van de avondvierdaagse is de OAC op zoek naar 
verkeersregelaars. 

Als verkeersregelaar maak je de avondvierdaagse mogelijk, want met te weinig regelaars 
mag het niet doorgaan. De verkeersregelaar zorgt ervoor dat wandelaars en ander 
verkeer goed en veilig samengaan en dat is in Vathorst een essentiële rol. Je doet dat gedurende de avond op 
twee of drie punten op de route met één of meer anderen. Zo zie je dus de hele stoet een paar keer aan je 
voorbijtrekken en daarbij sta je op de beste plek! Het is zo nodig goed te combineren met brengen/halen van 
je kind omdat je pas aan de slag hoeft als de wandelaars zijn vertrokken en klaar kan zijn als ze binnenkomen. 

Om het verkeer te mogen regelen volg je vooraf een online instructie en ben je aanwezig bij de 
instructieavond voor alle verkeersregelaars op 30 mei. Daarna krijg je voor de duur van het evenement een 
formele aanstelling via de gemeente. Heb je twee of meer avonden in de week van de avondvierdaagse tijd 
en vind je het leuk de organisatie echt te helpen? Geef je dan op met een mail naar 
info@avondvierdaagsevathorst.nl  

Vanuit de wijk 
Koningsdag 2022 Hooglanderveen  
Woensdag 27 april is het Koningsdag. Na 2 jaar is het eindelijk weer zover dat we Koningsdag kunnen vieren 
zoals we dat voor de pandemie gedaan hebben. Een feestelijke dag voor jong en oud. Traditiegetrouw starten 
we Koningsdag met een aubade op de Hoiberg. Vervolgens is er een vossenjacht door het dorp voor onze 
jongste jeugd. In de middag is er de welbekende kleedjesmark, dit keer op het schoolplein zodat het 
Disselplein vrij blijft voor allerlei toffe activiteiten en clinics voor de kinderen. En voor de ouders is er 
natuurlijk volop gelegenheid om bij te praten en gezellig een drankje te doen. Niet alleen op de 27ste maar 
ook dinsdagavond 26 april. Dan is er de pubquiz in De Dissel. 

Voor een gedetailleerd programma en aanmeldformulieren verwijs ik jullie graag naar onze website 
www.ovhooglanderveen.nl en naar onze Facebook en Instagram. 

Om deze dag in goede banen te leiden zijn wij opzoek naar vrijwilligers. Stuur een mailtje naar 
info@ovhooglanderveen.nl en laat ons weten of je tijdens de ochtend en/of middag kunt helpen om deze 
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Koningsdag tot een succes te maken. Wij horen heel graag van je. Bedankt alvast namens de 
Oranjevereniging Hooglanderveen! 

Dorpsdag 2022 
Op 25 Juni organiseren we op het Disselplein (eindelijk!) weer onze jaarlijkse Dorpsdag.Tijdens de Dorpsdag 
zijn er veel activiteiten voor jong & oud, op een groot podium verschillende shows en optredens van 
artiesten, bands, deejays, en natuurlijk veel gezelligheid onder het genot van een hapje en een drankje. 

Om de gratis toegankelijke Dorpsdag mogelijk te maken zijn we hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers die 
een aantal uur willen ondersteunen bij verschillende onderdelen. Aanmelden kan eenvoudig 
via https://dorpsdaghooglanderveen.nl/aanmelden. 

Meer informatie over de Dorpsdag vind je op https://dorpsdaghooglanderveen.nl. Volg ons 
op https://www.facebook.com/DorpsdagHooglanderveen en https://instagram.com/dorpsdag en blijf op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen. Binnenkort maken we daar ook het programma bekend. 

Alvast bedankt voor jullie hulp! 

De Vrolijke Paastuin is terug! 
Als voorbereiding op Pasen is er op zaterdag 16 april voor het eerst sinds drie jaar weer de Vrolijke Paastuin! 
Van 17.00 tot 19.00 uur zijn er gezellige activiteiten in de pastorietuin achter de St. Josephkerk: paaskaarsen 
maken, eieren verstoppen, een paasspeur- en puzzelroute, spellen, film van de Zandtovenaar, konijnen 
knuffelen, gratis poffertjes en een korte afsluiting bij het paasvuur. De toegang is een vrije gift. 
En om het Paasfeest compleet te maken is er tijdens de viering op zondag 17 april om 11.00 uur een grote 
Kinderwoorddienst en kunnen alle kinderen daarna eieren zoeken in het bos naast de kerk. 

Ontdek en beleef de sportkampen en sportdagen in de meivakantie van Sportivun 
Het duurt niet lang meer of de meivakantie staat voor de deur. Even ontspannen en genieten. Ken je de leuke 
sportkampen, sportdagen of voetbal fundagen van Sportivun in Hooglanderveen? Dit zijn sportieve, leerzame 
en vooral leuke 3-daagse sportkampen en 1-daagse sportdagen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar waarin 
allerlei (team)sporten en beweegspelletjes worden gedaan onder leiding van een professionele 
kampcoördinator en sportbegeleiders. 

Speciaal voor kinderen van 3 t/m 6 jaar zijn de 3-daagse Bobo vakantiedagen waarin zij spelenderwijs kennis 
maken met laagdrempelige sportieve activiteiten, knutselactiviteiten en gaan zij samen met Bobo het konijn 
op speurneusavontuur. Kortom een ruime keus waarin jouw zoon of dochter tijdens de voorjaarsvakantie 
lekker actief in beweging kan zijn of kan kennismaken met allerlei sporten. 

Kijk op sportivun.nl/meivakantie voor het aanbod en wellicht tot snel op een van de sportkampen of 
sportdagen! Fijne meivakantie! 


