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

Agenda
Maandag 19 november
Dinsdag 20 november

Woensdag 21 november
Donderdag 22 november

Vrijdag 23 november
Maandag 26 november
Donderdag 29 november

Maandag 3 december
Woensdag 5 december
Dinsdag 11 december

NUMMER: 6 2018-2019
DATUM: 16-11-2018
MAIL: directeur@hoekstien.nl
WEBSITE: www.hoekstien.nl

Programmeren groep 1-2-3 van 13.00 - 13.30 uur
MR-vergadering 19.30 uur
Teamvergadering 15.00 - 17.00 uur
Pietengym groep 1-2-3 in de Skans te Gorredijk (9.00 11.00 uur, vervoer met gymbus) (let op: gewijzigde datum!)
Alle boeken van de bibliotheekkasten inleveren!
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
Programmeren groep 4-5 van 10.15 - 11.00 uur
Afsluiting IMV groep 4-5 en 6-7-8 vanaf 9.15 uur (ouders
welkom!)
OR-vergadering 20.00 uur
Musical ‘Master Gysbert’ groep 6-7-8 in de Skâns Gorredijk
Programmeren groep 4-5 van 10.15 - 11.00 uur
Wisseling bibliotheekkast!
Programmeren groep 1-2-3 van 13.00 – 13.30 uur
Sinterklaas op school!
Extra studiedag team, alle leerlingen vrij

Inleveren boeken bibliotheekkast
Op donderdag 29 november wordt onze bibliotheekkast opgehaald en krijgen wij weer een
andere kast, vol met nieuwe boeken. We willen graag dat de volgende school een complete
kast van ons krijgt. daarom vragen we iedereen thuis nog even goed te kijken en de nog
aanwezige bibliotheekboeken dinsdag op school in te leveren.
Chauffeurs gezocht
De komende weken doen we een vrij groot beroep op onze ouders i.v.m. het rijden naar
activiteiten.
Voor de Sinterklaastentoonstelling van groep 1-2-3 zijn genoeg chauffeurs, net als voor de
Friese musical ‘Master Gysbert’.
Voor de voorstelling ‘Maquette’ op 22 november zijn we nog op zoek naar 3 chauffeurs.
Welke ouders kunnen en willen de kinderen van groep 6-7-8 naar de Skans brengen? We
vertrekken om 12.30 uur vanaf school en verwachten om 14.30 uur terug te zijn. Chauffeurs
mogen de voorstelling bijwonen. U kunt zich opgeven bij Monique, Nynke of Annet.
Dinsdag a.s. nemen we het besluit of het bezoek aan de voorstelling ‘Maquette’ door kan
gaan.

Afsluiting IMV - herhaling
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 voor groep 1-2-3 én groep 4-5
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 4-5 gaat dezelfde periode programmeren, maar dan op
donderdagmorgen. Studenten zullen hen begeleiden bj het werken met Lightbot jr. en
Scratch jr. De kinderen van groep 6-7-8 komen laten dit schooljaar aan de beurt.
Pietengym – gewijzigde datum
Op dinsdag 20 november (in plaats van 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.
Ingezonden door Speel-o-theek de Boarterkoer in Tijnje

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30 november.
Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

