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

Agenda
Maandag 5 november
Dinsdag 6 november

Woensdag 7 november
Donderdag 8 november
Woensdag 14 november
Dinsdag 20 november
Woensdag 21 november
Donderdag 22 november

Vrijdag 23 november
Maandag 26 november
Dinsdag 27 november
Donderdag 29 november
Woensdag 5 december
Dinsdag 11 december

NUMMER: 5 2018-2019
DATUM: 05-11-2018
MAIL: directeur@hoekstien.nl
WEBSITE: www.hoekstien.nl

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
IB-bijeenkomst Nynke ‘s middags (Annet vanaf 11.00 uur
voor groep 6-7-8)
Studiemiddag team (leerlingen vrij vanaf 12.00 uur)
Directieberaad Annet
MR-vergadering 19.30 uur
Sinterklaastentoonstelling groep 1-2-3 in Streekmuseum
Gorredijk
Jeugdverpleegkundige voor groep 7 vanaf 8.30 uur
Voorstelling ‘Maquette’ voor groep 6-7-8
Overgang naar Sharepoint : scholing hele team 15.30 uur
Afsluiting IMV groep 4-5 en 6-7-8 vanaf 9.15 uur
OR-vergadering 20.00 uur
Pietengym groep 1-2-3 in de Skâns Gorredijk (ochtend)
Musical ‘Master Gysbert’ groep 6-7-8 in de Skâns Gorredijk
Sinterklaasviering op school
Extra studiedag team, alle leerlingen vrij

Sloffentijd
Zoals elk jaar na de herfstvakantie staan er in de hal weer heel veel lekker warme sloffen. De
sloffentijd is begonnen! Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) sloffen op school heeft staan,
zodat we geen zand en viezigheid meer mee naar binnen lopen?
Even voorstellen…
Graag wil ik mij voorstellen, omdat ik tot en met februari 2019 op de maandagen
stage mag lopen in de verschillende groepen van OBS de Hoekstien. Mijn naam
is Stienke Zuiderveld, 32 jaar en samen met mijn gezin woon ik in Drachten.
Omdat mijn huidige baan niet meer passend is bij mijn interesses en ik een lang
gekoesterde droom waar wil maken, heb ik de stap gezet om de PABO opleiding
aan de NHL te gaan volgen. Dit jaar vol ik hiervan een soort instroomopleiding
en vanaf het schooljaar 2019-2020 de reguliere PABO-opleiding. Ik heb er ontzettend veel
zin in om kennis te maken met het onderwijs, de leerlingen, leerkrachten en ouders. Ik
verwacht dan ook dat ik tijdens de stage alleen nog maar enthousiaster wordt over het
onderwijs. Zijn er vragen, stel ze mij gerust.

Afsluiting IMV
De afgelopen weken heeft groep 4-5 les gehad op keyboards en groep 6-7-8 zijn aan de slag
geweest met een gitaar. Dit alles onder leiding van meester Jasper en meester Harmen. Wat
de kinderen allemaal hebben geleerd, willen ze u graag laten horen op vrijdag 23 november.
Vanaf 9.15 uur zijn de ouders van leerlingen in groep 4 t/m 8 van harte welkom om naar
deze muzikale kinderen te komen luisteren. Zeker de moeite waard!
Programmeren groep 1-2-3
Vanaf maandag 19 november komen er 3 weken lang studenten van
het Friesland College bij ons op school om te gaan programmeren met
groep 1-2-3. De kinderen zullen onder andere aan de slag gaan met
Turtle Logic. Groep 4 t/m 8 komen laten dit schooljaar aan de beurt.
Extra studiedag team
Dit schooljaar zijn we als team gestart met de teamcursus “de Professionele Dialoog”. In het
kader van dit proces, zien we ons genoodzaakt een extra cursusdag in te plannen. Op
dinsdag 11 december gaan we als team de hele dag met elkaar aan de slag.
Let op: deze dag was aan het begin van het schooljaar nog niet bekend en staat niet in de
jaarplanning. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. Omdat we dit jaar ruim in onze marge-uren
zitten, behalen onze leerlingen het aantal lesuren die ze in een schooljaar moeten maken
ruimschoots. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
Nieuwe boeken
Boekhandel Planteyn organiseerde tijdens de Kinderboekenweek een leuke actie.
Als school mochten we 20% van het totaalbedrag van de gespaarde kassabonnen
in de Kinderboekenweek nieuwe boeken aanschaffen. We hebben voor iedere
groep een prachtig nieuw boek gekocht en zijn daar erg blij mee!
Pietengym
Op dinsdag 27 november zijn de kinderen van groep 1-2-3 uitgenodigd voor Pietengym in
sporthal van de Skâns in Gorredijk. Het Pietengym wordt georganiseerd door de
Buurtsportcoaches van de Gemeente Opsterland.
De kinderen worden gebracht en gehaald door onze gymbus, we hebben dit keer dus geen
chauffeurs nodig. Zorgt u ervoor dat uw kind(eren) in hun gymtas met gymkleren ook drinken
en eten voor de pauze van 10.00 uur meenemen?
Tussen de middag eten en drinken de leerlingen weer op school.
Voorstellingen groep 6-7-8
Het kan niet op! Groep 6-7-8 heeft in november niet één, maar wel twee
theatervoorstellingen. De eerste voorstelling heet ‘Maquette’ en wordt op
donderdag 22 november gespeeld door Beumer & Drost.
We vertrekken om 12.30 uur vanaf school en verwachten om 14.30 uur
terug te zijn. Chauffeurs mogen de voorstelling bijwonen.
Het verhaal:
Het echtpaar Willemijn en Eduard maakt zich druk over de ophanden zijnde
ondergang van de aarde. “Als iedereen zijn steentje bijdraagt, laten we een
duurzame en leefbare wereld achter voor de komende generaties”, zegt Eduard vaak en nadrukkelijk.
Maar eco-bewust leven op maat is niet afdoende. De Staat grijpt drastisch in door 20% van de
bevolking te verkleinen. Operatie Lilly-Land! “Kleine mensen eten minder, verbruiken minder zuurstof
en produceren minder afval.” Honderdduizend vrijwilligers hebben dit proces al doorlopen. De Staat
roept op tot participatie. Wie zich niet laat verkleinen wordt verzocht een Lilly-gezin op te nemen in zijn
huis.
“Zij lieten zich verkleinen opdat u kunt groeien!”, is de van staatswege verspreide leus. Eduard weet
zijn aanvankelijk twijfelende Willemijn te overtuigen: zij gaan Lilly-landers huisvesten.

Maar het verkleinen van mensen veroorzaakt grote problemen…

Op donderdag 29 november speelt de Friese musical ‘Master Gysbert II, de
Pompeblêdspion’ in de Skâns. Deze humoristische voorstelling staat in het teken van het
Fries en meertaligheid. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs mogen gratis
naar deze voorstelling.
We vertrekken om 9.00 uur vanaf school en verwachten
om 12.00 uur terug te zijn. Chauffeurs mogen de
voorstelling bijwonen.

It ferhaal:
Master Gysbert en Juf Gijsje binne mei de hiele klasse op skoalreiske nei Sabeare, dat is in soarte fan
bernebuorkerij op syn Frysk. Der binne spultsjes, aktiviteiten en ferskes sawol yn it Frysk as it
Stedsfrysk. It liket in geweldich skoalreiske te wurden, oant bliken docht dat deeks fan Juf Gijsje (de
bekende krimineel Vrolijke Frans) ûntsnapt is út de finzenis. Hy set alles op alles om Juf Gijsje werom
te krijen en it ferbliuw yn Sabeare wurdt der net geselliger op. It ferhaal komt yn in streamfersnelling as
de kriminelen in ûntdekking dogge dêr't de Fryske taal wolris de grutste ferliezer troch wurde kin.

Meer informatie kunt u vinden op www.gysbert.frl.
Voor beide voorstelling zijn we op zoek naar chauffeurs. Hier is via de mail al een
oproep voor gedaan. Wilt u ook heen en/of terug rijden? Aanmelden kan bij Nynke en
Monique.
Nieuws uit de bibliotheek - november
Deze maand ontvangen alle leerlingen in de bovenbouw het boek ‘Graaf Sandwich en
andere etenswaardigheden’, geschreven door Jan Paul Schutten. Dit in het kader van
Nederland Leest Junior, een landelijke actie van de bibliotheek, waarbij het samen in de
groep lezen van een boek en het samen praten erover gestimuleerd wordt.
Het thema van dit jaar is voeding, en in het boek valt van alles te lezen over de
geschiedenis van ons voedsel. Het staat bomvol weetjes, proefjes en grappige recepten.
Tip: iedereen tot 18 jaar kan gratis lid worden van de bibliotheek en
bovendien is de bibliotheek sinds 1 januari 2018 Boetevrij, dus kom
snel langs!
Zin om meer te lezen of te weten te komen over voeding? Hieronder
een aantal tips (en te leen in de bieb):
Voor de koks:
Koken met Shane – Shane Kluivert

Shane (11) is de zoon van Patrick Kluivert. Hij houdt van voetbal maar ook van koken.
Stapsgewijs deelt hij zijn recepten van veertig gerechten. Op Instagram en YouTube heeft
hij ook filmpjes gedeeld.

Voor liefhebbers van een spannend en grappig verhaal:
De keukenprins van Mocano : het geheim achter het fornuis –
Mathilda Masters vanaf 9 jaar.
Maximiliaan Leeuwenhart de Prins woont in een kolossale
gevangeniskeuken waar heel wat avonturen te beleven zijn. Wat bevindt
zich achter het geheime luik in de oven...? Samen met Trixie, de dochter
van de gevangenisdirecteur en zijn beste vriendin, gaat hij op onderzoek
uit.

Voor de wetenschapper:
Ons mooie voedselboek – Lisette de Jong
Hoe zet je een banaan aan het werk? Waarom heten aardappels ook wel
piepers? Wat voor leven heeft een industriekip? Hoe krijg je chips van
boerenkool? Deze vragen en nog veel meer worden beantwoord in dit
prachtige grote kijk-, lees- en doeboek over de herkomst van voedsel en
wat ermee gebeurt voordat het op je bord ligt. Pepijn en zijn hondje
Pepper maken van boodschappen doen een leerzaam avontuur. Zij gaan
langs kassen, een melkveehouderij en bananenplantage, akkers, een
kippenfarm en naar zee voor hun producten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 16 november.
Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

