
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
NIEUWSBRIEF VAN OBS DE HOEKSTIEN 2020-2021    september 2020  
   
Hegedyk 44         
8405 GV  Luxwoude       MAIL: directeur@hoekstien.nl 
Tel: 0513-529555        WEBSITE: www.hoekstien.nl  

 

Agenda 
Di. 1-9  Eerste gymles in de gymzaal in Langezwaag 

Teambijeenkomst begrijpend lezen (na schooltijd) 
Di. 8-9  Jeltse voor gymles aan groep 4 t/m 8 (gymzaal) 
Vr. 11-9 Start IMV 
  Laatste dag inleveren bibliotheekboeken (met een blauwe, ronde sticker) 
Ma. 14-9 HERINNERING Gezamenlijke studiedag Nieuw Allardsoog (met team OBS De  
  Wjukslach) leerlingen zijn vrij 
Wo. 16-9 Annet directieberaad 
  Wisselen optearkast   
Do. 17-9 MR-vergadering 
Di. 22-9 Jeltse voor gymles aan groep 4 t/m 8 (gymzaal) 
Ma. 28-9 Annet cursus voor herregistratie schoolleider (Utrecht) 
Wo. 30-9  Opening kinderboeken week  
 

We missen nog enkele formulieren bereikbaarheid. Mocht het formulier nog niet zijn 

ingeleverd, zou u dit dan z.s.m. aan uw kind(eren) mee naar school willen geven? 

Alvast bedankt. 

 

Ventilatie in school 

Vanwege COVID-19 is het belangrijk dat we de school goed ventileren. Dat betekent dat we 

zo lang mogelijk ramen en deuren open (moeten) houden. Wilt u hier rekening mee houden 

met de kleding van uw kind(eren). Een trui of vest mee naar school is erg fijn.  

 

 

Oordopjes voor leerlingen van groep 3 t/m 8 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 maken bij verschillende vakken gebruik van een iPad of 

Chromebook. Bij het werken met de software is het belangrijk om het geluid goed te kunnen 

horen, zonder dat klasgenoten hier last van hebben. Daarom vragen we of iedere leerling 

oordopjes (of eventueel een koptelefoon) mee naar school kan nemen. Iedereen bewaart 

zijn/haar oordopjes/koptelefoon in het eigen vak en is hier zelf verantwoordelijk voor.  

Mocht uw kind al oordopjes op school hebben, dan hoeft u uiteraard niets te doen.  

Het is uiteraard niet de bedoeling dat u hiervoor dure oordopjes gaat aanschaffen. Vaak 

worden oordopjes bij een mobiele telefoon geleverd, maar ze zijn ook voor een klein bedrag 

bij bijvoorbeeld een Action te koop.  
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Opstartproblemen met Parro 
De eerste twee weken hebben we verschillende vragen gehad over accounts in Parro. In de 

zomervakantie heeft Parro een eenmalige wijziging doorgevoerd. De meeste ouders konden 

zonder problemen weer inloggen, maar bij een enkeling lukt het helaas niet. Het lijkt er nu op 

dat (bijna) iedereen weer in kan loggen. Mocht dit bij u toch niet het 

geval zijn, dan kunt u een mail sturen aan directeur@hoekstien.nl  

 
 

Bereikbaarheid via Parro 

We merken dat iedereen inmiddels goed gewend is aan het 

communiceren via Parro. Wilt u contact met de leerkracht, dan zijn 

we op werkdagen bereikbaar tijdens de werkuren (dus van 8.00 – 17.00 uur).  

 

 

Optearkast 

Woensdag 16 september wordt de optearkast geruild. We krijgen een nieuwe kast vol met 
leuke boeken! Zorgt u ervoor dat de leesboeken met een ronde, blauwe sticker uiterlijk 
vrijdag 11 september op school worden ingeleverd? 
 
 

 
Gymles weer in de gymzaal 

Vanaf dinsdag 1 september hebben we weer gymnastiek 
in de gymzaal in Langezwaag. In de bus zullen alle 
volwassenen een mondkapje dragen, i.v.m. COVID-19.  
Wilt u controleren of de gymtas met gymkleding en 
gymschoenen weer compleet is? En.. dat alles nog past?  
 

 
 
Eten en drinken in de koelkast… 
De laatste tijd krijgen we vragen over eten en drinken dat 
koel bewaard moet worden.  
Alle bekers voor de ochtendpauze en de lunchpauze mogen 
’s morgens in de klas in een bak worden gezet. Deze 
bakken zet de leerkracht in de koelkast. Helaas blijft er dan 
niet genoeg ruimte over om alle broodbakjes ook in de 
koelkast te zetten. 
 
Daarom: bekers kunnen in de koelkast, bakjes niet. Wilt u hier met de keuze in broodbeleg 
rekening mee houden of uw kind(eren) een koeltasje meegeven om het broodbakje koel te 
houden? 
 

 
Start IMV 
Vanaf vrijdag 11 september hebben de kinderen van groep 4-5-6 en groep 7-8 elke vrijdag 
weer IMV. Groep 4-5-6 gaat aan de slag met mondharmonica/keyboard en groep 7-8 krijgt 
les op de gitaar.  
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Vooraankondiging spaaractie!  

OBS De Hoekstien gaat meedoen aan de actie 

‘Sparen voor je school’ van de Jumbo in Gorredijk. 

Vanaf woensdag 30 september krijgt u bij elke €10,- 

aan boodschappen een spaarpunt. Deze spaarpunt 

kan toegekend worden aan onze school.  Aan de 

hand van het aantal schoolpunten dat we sparen, krijgen we aan het eind van de actie een 

cheque met daarop een bedrag. Hiervoor mogen we mooie materialen voor school 

aanschaffen.  

 

 

Kinderboekenweek en beeldend docente Bieke Huls 

De Kinderboekenweek heeft dit jaar het thema ‘En toen?’.  
 
“Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. 
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van 
vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, 
verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de 
Oudheid. 
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. 
Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken!” 
 

Tijdens de kinderboekenweek werken we samen met beeldend docente Bieke Huls. Zij zal 
met alle groepen tekenles geven over het Kinderboekenweekthema. Bieke zal meerdere 
dagdelen langskomen, waarna er een tentoonstelling wordt gemaakt op vrijdagmiddag 9 
oktober. Gezien de corona-maatregelen houden we er rekening mee dat de tentoonstelling 
online zal zijn. Hier ontvangt u later deze maand meer informatie over.  
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team OBS de Hoekstien 
 
 
Bijlage: nieuws vanuit de bibliotheek 
  



   

 

   

 

Nieuws vanuit de Bibliotheek 
 

De scholen zijn weer begonnen. De leesconsulent van de school  komt graag weer 

langs op school om leuke, inspirerende boeken aan te bieden, om zo de leesmotivatie 
en vooral het leesplezier van kinderen te vergroten. 
Ook zien we u natuurlijk graag, met uw kind(eren), in de bibliotheek om boeken te 
lenen. 
Vindt u het lastig een leuk en geschikt boek te vinden, vraag dan de medewerker in de 
bibliotheek. Zij zijn er om te helpen en te adviseren. 
 
Tot 18 jaar is het lidmaatschap van de bibliotheek gratis! En sinds 
een paar jaar is de bibliotheek boetevrij. Dat betekent dat u best 
een paar dagen later de boeken terug mag brengen. U hoeft 
daarvoor niks te betalen. Heeft u de boeken echter erg lang thuis, 
dan ontvangt u, na twee herinneringen, uiteindelijk een brief met 
een factuurbedrag. Wilt u de boeken houden, dan betaalt u de factuur. Liever hebben 
we natuurlijk dat u de boeken terugbrengt zodat andere mensen ook van het boek 
kunnen genieten. U betaalt dan geen kosten voor het boek/de boeken, maar de 
administratiekosten, € 5,--, moeten wel worden voldaan. Houd hier dus rekening mee. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leesconsulent 
Bent u benieuwd wie als leesconsulent verbonden is aan de school van uw kind(eren)? 
En wat we als bibliotheek allemaal bieden aan de school? Neem eens een kijkje op de 
website van de bibliotheek onder het kopje Educatie. Hier kunt u ook leuke 
promotiefilmpjes vinden rondom verschillende boeken. 

https://www.bzof.nl/educatie.html Binnenkort komen er ook foto’s bij de namen 😊 
Heeft u een vraag voor de leesconsulent? Mail gerust. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen! 

Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de 
boeken? Door lezen leuk te maken! Met Yoleo verdien je leespunten 
die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten. Lezen met 
Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt getoond en 
voorgelezen. Een soort karaoke dus. Duizenden kinderen maken al 
met veel plezier gebruik van Yoleo. 

https://www.yoleo.nl/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Boekentips 
 
Groep 1 en 2 

Een echte vriend - Jennifer Wolfthal 

Benny en Max zijn beste vrienden. Toch krijgen ze ruzie. Benny 
knutselt zelf een robot als nieuwe beste vriend. Die doet tenminste 
alles wat hij wil. Maar hij is ook een beetje saai. Vierkant 
prentenboek met paginagrote, vrolijk gekleurde illustraties. Vanaf ca. 
4 jaar. 

Thema: Vriendschap, Ruzies, Anders zijn 

 

Groep 3 en 4 

Wombat & Vos vieren vakantie – Terry Denton 

Wombat en Vos hebben zin in de zomervakantie. Ze mogen een week naar 
het strandhuisje van Borstelrat. Maar Vos krijgt een slecht voorgevoel als in de 
bus ook de vijf apen zitten. Die irritante pestkoppen verpesten altijd alles. Met 
veel stripachtige illustraties in zwart-wit. Vanaf ca. 7 jaar. 

Thema: Pesten, Vriendschap, Vakanties 

 

Groep 5 en 6 

Het geheim van de voetbalheld – Gerard van Gemert 

Cas en Abel willen dolgraag bij FC Kleidorp voetballen. Maar ineens is er 
een wachtlijst. Dat zal toch komen door de buurt waarin ze wonen, of 
door hun huidskleur? Dan wordt de gestolen Silvercup teruggevonden in 
de schuur bij Cas. Wie kan dat hebben gedaan? Vanaf ca. 8 jaar. 

 
Thema: Jaloezie, Diefstallen, Vooroordelen, Discriminatie, Voetbal 
 
 

Groep 7 en 8 

Dog Man en de vlooienkoning – Dav Pilkey 

Als een nieuwe groep schurken de stad onveilig maakt, wordt Dog Man 
ingeschakeld. Hij krijgt hulp van een schattige kitten en een bijzondere robot. 
Als dat niet voldoende blijkt, moet hij een onwaarschijnlijk verbond sluiten. 
Ballonstrip. Vanaf ca. 10 jaar. 
 

https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7808580
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7813876
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7811454
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7811962
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7808580
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7808042
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7802459
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7812204
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/10538871
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7800040
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7800069

