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

Agenda
Maandag 15 oktober
Donderdag 18 oktober
Zaterdag 20 oktober
Maandag 29 oktober

Woensdag 31 oktober
Donderdag 1 november
Maandag 5 november
Dinsdag 6 november

Woensdag 7 november
Donderdag 8 november

NUMMER: 4 2018-2019
DATUM: 12-10-2018
MAIL: directeur@hoekstien.nl
WEBSITE: www.hoekstien.nl

Nascholing directeuren Comprix (Annet afw.)
Groene Spelen Sportdag groep 4-5
Start herfstvakantie
Informatieavond Voortgezet Onderwijs voor ouders van
groep 8 van 19.00 tot 19.30 uur
OR-vergadering 20.00 uur
Luizencontrole (liever geen gel en ingewikkelde kapsels)
Annet overleg Make It Move 15.30 uur
Contactgesprekken van 15.00 – 17.00 en ’s avonds
Contactgesprekken van 15.00 – 17.00 uur
Bijeenkomst ‘Het puberbrein’ op het Terra College in
Wolvega (zie flyer in bijlage van deze nieuwsbrief)
IB-bijeenkomst Nynke (Annet voor groep 6-7-8)
Studiemiddag team (leerlingen vrij vanaf 12.00 uur)

Korfbaltoernooi
Afgelopen woensdag hebben enkele leerlingen uit groep 4 t/m 8 mee gedaan
aan het korfbaltoernooi op de velden van LDODK in Gorredijk. Tijdens de
gymlessen is er van te voren aandacht besteed aan het korfballen. De Hoekstien
kwam uit met een team van groep 5-6 en een team van groep 7-8. De kinderen
hebben een prachtige, sportieve middag gehad.
Aan het eind van de middag kon iedereen trots huiswaarts keren met een vaantje op zak.
Gymles groep 1-2-3
Vandaag hebben de kinderen van groep 1-2-3 gymles gehad van juf Geerte. Geerte is
buurtsportcoach van de gemeente Opsterland. Ze had verschillende activiteiten in
circuitvorm klaargezet. Leuk voor de kinderen, maar ook zeker inspirerend voor de
groepsleerkracht. Geerte komt in totaal 5 keer bij ons langs voor groep 1-2-3. Groep 4 t/m 8
heeft om de week gymles van vakdocent Jeltse. De week dat Jeltse er niet is, geeft de
groepsleerkracht de gymles.
Groene Spelen Sportdag groep 4-5 – herhaalde oproep!
De kinderen van groep 4 en 5 gaan donderdagmiddag 18 oktober naar de Groene Spelen
Sportdag in sporthal de Wier in Ureterp. Tot nu toe zijn er nog niet genoeg chauffeurs om de
kinderen heen en terug te vervoeren. Juf Miranda heeft vandaag een extra oproep voor
chauffeurs verstuurd. Wie o wie helpt ons en wil rijden? Graag opgeven bij juf Miranda of juf
Gea.

Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober was de start van de Kinderboekenweek. Juf Gea
heeft een mooi verhaal voorgelezen aan alle kinderen. Het thema was
'vriendschap'.
In de groepen zijn verschillende leuke activiteiten gedaan rondom
kinderboeken en het thema ‘vriendschap’.
Groep 1 t/m 5 mocht lievelingsboeken mee naar school nemen. Groep
4 t/m 8 heeft een verhaal over vriendschap geschreven. Groep 6-7-8 vult volgende week nog
een schoenendoos met attributen passend bij hun lievelingsboek. Ook gaan enkele kinderen
uit groep 6-7-8 voorlezen aan de kinderen uit andere groepen.
Vanuit de OR zijn er weer leuke nieuwe boeken voor iedere groep aangeschaft. Het is
geweldig dat we de leerlingen op deze manier kunnen enthousiasmeren voor het lezen!! In
de schoolkrant zullen we enkele nieuwe boeken aan u presenteren. Ouderraad, bedankt!
Boekhandel Planteyn organiseerde tijdens de Kinderboekenweek
een leuke actie.
Mocht u in de Kinderboekenweek één of meerdere boeken gekocht
hebben bij Planteyn, dan kunt u de kassabon nog tot 1 november
bij ons 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.

Heeft u nog een kassabon voor ons liggen? U mag deze inleveren
op school, wij zijn er erg blij mee!
Avond over Voortgezet Onderwijs voor ouders van leerlingen in
groep 8
Op maandagavond 29 oktober organiseren de leerkrachten van
groep 8 een informatieavond voor de ouders die dit jaar te maken
hebben met de overgang van de basisschool naar de middelbare
school. Van 19.00 – 19.30 uur zullen ouders geïnformeerd worden
over de keuzemogelijkheden en hoe de weg naar het Voortgezet
Onderwijs eruit gaat zien.
Bijlage 1: Uitnodiging Publiekscollege met thema ‘Het puberbrein – een handleiding’
Bijlage 2: Coole Kids nacht (bij interesse, flyers zijn verkrijgbaar op school)

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 2 november.
Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

Bijlage 1: Uitnodiging Publiekscollege

Bijlage 2: Coole Kids nacht (bij interesse, flyers zijn verkrijgbaar op school)

