NIEUWSBRIEF VAN OBS DE HOEKSTIEN
Hegedyk 44
8405 GV Luxwoude
Tel: 0513-529555

Agenda
Dinsdag 2 oktober
Woensdag 3 oktober

Donderdag 4 oktober
Maandag 8 oktober
Woensdag 10 oktober

Maandag 15 oktober
Donderdag 18 oktober
Zaterdag 20 oktober

NUMMER: 3 2018-2019
DATUM: 28-09-2018
MAIL: directeur@hoekstien.nl
WEBSITE: www.hoekstien.nl

Scholing directeuren Comprix (Annet afw.)
Opening Kinderboekenweek!
Cursus Flitsbezoeken (Nynke en Annet afw.)
IB-bijeenkomst ’s middags (Nynke afw.)
Sjoukje Jonker vervangt in groep 6-7-8
OR-vergadering 20.00 uur
Groep 6-7-8 op fiets naar Ketliker Skar
MR-vergadering (aanvang: 1930 uur)
Directieberaad (Annet afw.)
Informatiemiddag leerkrachten groep 8 en docenten VO
Schoolkorfbaltoernooi
Scholing directeuren Comprix (Annet afw.)
Groene Spelen Sportdag groep 4-5
Start herfstvakantie
Problemen bij het lezen van de nieuwsbrief
Sinds mei vorig jaar ondervonden verschillende ouders
problemen bij het lezen van de nieuwsbrieven. Het maakte niet
uit de nieuwsbrief als PDF- of Word-bestand werd verstuurd.
Bestanden waren m.n. op mobiele telefoons te zien als een
.dat-bestand. Na een tip van een ouder proberen we de
nieuwsbrief vanaf nu eerst op de website te zetten en die link
naar u te versturen. Mocht ook dit niet de oplossing voor u zijn,
wilt u dit dan laten weten?

Bibliotheekmoeder
Vanaf dit schooljaar zal Alice Stornebrink de uitleen van de bibliotheekboeken samen met
Anita Visser gaan doen. We zijn erg blij dat Alice en Anita de boekenuitleen vanaf nu samen
doen, zodat ze elkaar af kunnen wisselen. De boekenuitleen zal zoals u gewend bent, op
dinsdag zijn. Mocht het u ook leuk lijken om eens in de 3
weken de boekenuitleen te doen of reserve-ouder te zijn,
dan horen we dat natuurlijk graag! Of komen eens langs
op dinsdagmiddag om te kijken hoe het gaat.

Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober is de opening van de
Kinderboekenweek! Het thema is 'vriendschap'. Op school
zal er woensdagmorgen een leuke openingsactiviteit zijn.
Tijdens de hele Kinderboekenweek zullen er in de groepen
activiteiten rondom boeken worden gedaan. We willen het
(voor-) lezen stimuleren. Ook mogen we voor iedere groep
een aantal nieuwe kinderboeken aanschaffen. De
Ouderraad stelt hier geld voor beschikbaar, bedankt
hiervoor!

Ook heeft boekhandel Planteyn een leuke actie bedacht. Ze bieden ons de mogelijkheid
onze schoolbibliotheek verder aan te vullen. Mocht u in de Kinderboekenweek één of
meerdere boeken kopen bij Planteyn, dan kunt u de kassabon
(voor 1 november) op school inleveren.
Als school kunnen wij de kassabonnen inleveren bij de boekhandel
Planteyn, waarna we voor 20% van het totale kassabonnenbedrag
nieuwe kinderboeken mogen aanschaffen.
We hopen op veel kassabonnen, spaart u met ons mee?

Ketliker Skar
Donderdag 4 oktober gaan de kinderen van groep 6-7-8 op de fiets naar het Ketliker Skar. Zij
gaan daar samen met een gids de natuur in onze nabije omgeving ontdekken. Ouders van
leerlingen in groep 6-7-8 hebben informatie ontvangen van de groepsleerkracht.
Korfbaltoernooi op 10 oktober
We zijn trots te kunnen vertellen dat we zowel een korfbalteam in de
categorie groep 5-6 én een team in de categorie groep 7-8 hebben kunnen
opgeven. De betreffende kinderen en hun ouders ontvangen de benodigde
informatie via juf Miranda en juf Gea, die deze activiteit zullen begeleiden.
We wensen beide teams heel veel succes!!
Groene Spelen groep 4-5
De kinderen van groep 4 en 5 gaan donderdagmiddag 18 oktober naar de Groene Spelen
Sportdag in sporthal de Wier in Ureterp. Bij Groene Spelen gaat het om het spelen waarbij
samenwerken en teamwork bevorderd worden. De ouders van groep 4-5 ontvangen van de
groepsleerkrachten meer informatie én een oproep voor chauffeurs.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 12 oktober.
Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

