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

Agenda
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Maandag 10 december
Dinsdag 11 december
Woensdag 12 december

Donderdag 13 december
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 7 januari

NUMMER: 7 2018-2019
DATUM: 04-12-2018
MAIL: directeur@hoekstien.nl
WEBSITE: www.hoekstien.nl

Sinterklaas op school!
Programmeren groep 4-5 van 10.15 – 11.00 uur
MR-vergadering om 19.30 uur
Extra studiedag team, alle leerlingen vrij
Nynke IB-bijeenkomst op stafbureau in Wolvega
Nynke en Annet ’s middags cursus Flitsbezoeken
Meester Harmen Blumers vervangt in groep 6-7-8
Teamvergadering van 15.00 – 17.00 uur
Annet directieberaad op stafbureau in Wolvega
Kerstviering op school van 18.00 – 19.30 uur
Start kerstvakantie om 12.00 uur
Gezamenlijke opening van nieuwe jaar om 8.30 uur

Nachtelijk bezoek…
Al twee weken lang hebben we last van nachtelijk bezoek. Elke
ochtend vinden we ergens in school een chocoladeletter en
afgelopen week leek het zelfs of iemand in de hal overhaast z’n
ontbijtje in de steek had gelaten.
De meest spannende verhalen doen nu de ronde, maar de kinderen
denken dat Sinterklaas en zijn Pieten hier wel eens iets mee te
maken zouden kunnen hebben.
De leerlingen van groep 1-2-3 zijn samen met enkele leerlingen van
groep 6-7-8 op onderzoek uit en
hebben een brief geschreven aan
onze nachtelijke bezoeker. Wordt
vervolgd…

Sinterklaas
Op woensdag 5 december verwachten we Sinterklaas en zijn Pieten bij ons op school. Uit
betrouwbare bronnen hebben we begrepen dat hij rond 8.30 uur bij ons in Luxwoude denkt
te zijn.
Eerst zal hij de kinderen in groep 1 t/m 5 bezoeken, aan het eind van de ochtend zal hij nog
even bij groep 6-7-8 langskomen. De kinderen van groep 6-7-8 hebben Sinterklaas geholpen
door voor elkaar een cadeautje te kopen en een surprise te maken.
De leerlingen hoeven deze dag géén eten en drinken voor de pauze van 10 uur mee te
nemen, de Oudervereniging zorgt hiervoor.

Lunch
Het valt ons de laatste tijd op dat de lunch van enkele kinderen
steeds ‘luxer’ wordt. We vinden een ‘ouderwetse’ boterham met
zoet of hartig beleg en evt. wat fruit prima. Bij voorkeur iets
gezonds.. Dit geldt overigens ook voor de pauze van 10.00 uur.
Traktaties
Naast de lunch worden ook de traktaties steeds mooier, groter en luxer. Het zou fijn zijn
als de traktaties een beetje gelijkwaardig zijn, zodat we ouders en kinderen met een minder
ruime portemonnee niet in verlegenheid brengen. Daarnaast is ons advies ook hierbij ‘een
beetje gezond’, al maakt een ieder hierin z’n eigen keuze. Laten we ervoor zorgen dat
traktaties voor iedereen leuk zijn om te geven en te krijgen.
Oproep reservekleding voor jongens
Het gebeurt wel eens dat één van de kinderen een ongelukje heeft. Dit is geen probleem, al
zou het wel fijn zijn als we wat meer reservekleding voor met name de jongens hebben.
Mocht iemand nog wat joggingbroeken in maat 110-116 hebben, dan mag u die inleveren bij
juf Gea of juf Iska.
Kerstviering
Op donderdag 20 december hebben we een kerstdiner met alle
kinderen. Het is net als vorig jaar de bedoeling dat ieder kind
een onderdeel van het lopend buffet meeneemt. We starten de
avond om 18.00 uur. Vanaf 19.00 uur zijn alle ouders welkom
om onder het genot van een hapje en drankje naar een optreden
van de kinderen te kijken. Om ongeveer 19.30 uur sluiten we de
avond af.
Omdat de kinderen donderdagavond naar school gaan, is
iedereen op vrijdagmiddag vrij. De kerstvakantie begint dus
vrijdag 21 december om 12.00 uur.
U ontvangt volgende week meer informatie over het kerstdiner.

Vanuit de Medezeggenschapsraad
Onderzoek naar de toekomst van de Hoekstien
Zoals u weet is de MR bezig met een onderzoek naar de toekomstmogelijkheden
van onze school. De MR heeft dhr. De Ruiter van Bureau Meesterschap gekozen om het
onderzoek uit te voeren. De MR heeft ook een uitgebreid gesprek gehad met dhr. De
Ruiter, waarbij de huidige situatie en alle voor- en nadelen van onze kleine school belicht
zijn. Alle ouders van kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot groep 7 hebben een vragenlijst
gehad. We zijn blij dat het grootste gedeelte van deze vragenlijsten ingevuld op school zijn
ingeleverd.
Vervolgens heeft dhr. De Ruiter gesprekken met alle leerkrachten. Deze gesprekken zijn
gedeeltelijk gevoerd, en worden de eerste week van december afgerond. Op 10 december
vindt de volgende MR-vergadering plaats, waar de MR wordt ingelicht over de uitkomsten
van het onderzoek. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, zal de MR in
samenspraak met dhr. de Ruiter kijken welke vervolgstappen we gaan nemen.
Hopende u hiermee voorlopig voldoende te hebben ingelicht.

Vanuit de Oudervereniging
Vrijwillige ouderbijdrage
Ouderbijdrage 2018-2019
Naast het reguliere lesprogramma op de school, wordt in samenwerking met de ouderraad
gezorgd voor een aantal leuke activiteiten, zoals Sinterklaas, kerst en de viering van de
laatste schooldag. Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald, maar van de
ouderbijdrage. Daarnaast wordt de ouderbijdrage ook gebruikt voor de aanschaf van
(buiten)speelmateriaal of als aanvulling op het tekort van bijvoorbeeld het schoolreisje/kamp. De ouderbijdrage is belangrijk, omdat zonder deze financiële ondersteuning deze
activiteiten niet georganiseerd kunnen worden.
De ouderbijdrage bedraagt € 27,50 euro per leerling.
Hierbij vragen wij u de ouderbijdrage uiterlijk 21 december 2018 over te maken op
rekening nummer NL90RABO 0148928161 t.a.v. Oudervereniging O.B.S De Hoekstien te
Luxwoude onder vermelding van de naam van uw kind/kinderen.
Mocht het voorkomen dat het een probleem is de ouderbijdrage te wenden, dan kunt u
zich wenden tot de directeur.
Inzage financieel jaaroverzicht en jaarverslag Oudervereniging
Het financieel jaarverslag van de Ouderraad is goedgekeurd door de kascommissie. Dit
jaar zaten Gerard van der Mei en Sebastiaan de Pauw in deze commissie, waarvoor onze
hartelijke dank. Naast het financieel jaaroverzicht is er een jaarverslag van de OV, waarin
alle activiteiten van het afgelopen schooljaar beschreven zijn. Mocht u interesse hebben,
beide documenten liggen ter inzage op school. U kunt hiervoor contact opnemen met de
directeur.
Kersviering
Voor de kerstviering zijn we op zoek naar de volgende dingen:
-

lichtslangen (goed werkend)
warmhoudplaatjes (voor warme gerechten)

Kunt u ons aan bovenstaande dingen helpen? Ze mogen (voorzien van naam!) op school
ingebracht worden vanaf maandag 17 december. Vrijdag 21 december kan alles weer
opgehaald worden.

Ingezonden door Jeugdhulp Friesland
Pleegouders gezocht
Vanaf maandag 10 december hangt er een spandoek aan het hek van school. Daarmee
wordt aandacht gevraagd voor pleegzorg. De actie van Jeugdhulp Friesland en de William
Schrikker Groep wordt ondersteund door de gemeente Opsterland.
Opgroeien in een gezin.
Voor de meeste kinderen is dit de normaalste zaak van de wereld. Maar wat als de
problemen in een gezin zo groot zijn dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen? Dan is
(tijdelijk) wonen in een pleeggezin vaak het beste alternatief. In Friesland wonen bijna 850

kinderen in een pleeggezin. Dat lijkt veel maar toch wordt voor veel andere kinderen een
warm gezin gezocht.
Iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt is dat u een kind structuur, warmte
en veiligheid kunt bieden. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Sommige kinderen
wonen zeven dagen in de week bij hun pleeggezin. Anderen af en toe een weekend of
tijdens de vakantie. Dat hangt af van wat het beste is voor het pleegkind.
Wilt u meer weten?
Op een informatiebijeenkomst delen pleegouders en hulpverleners ervaringen om u een
zo goed mogelijk beeld van pleegzorg te geven. En wat erbij komt kijken om pleegouder te
worden. Om wat voor kinderen het gaat, hoe het voorbereidingstraject eruit ziet en welke
ondersteuning geboden wordt. Op www.jeugdhulpfriesland.nl/pleegouderworden vindt u
meer informatie en kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor een bijeenkomst voor meer
informatie.

Ingezonden door Gemeente Opsterland
Heeft u de enquête over kinder- en peuteropvang al ingevuld?
De gemeente Opsterland wil dat alle peuters gebruik kunnen maken van kinder- of
peuteropvang. De gemeente wil haar aanbod kinder- en peuteropvang daarom zo goed
mogelijk laten aansluiten op de wensen en mogelijkheden van ouders in de gemeente. Alle
ouders van jonge kinderen worden daarom gevraagd deel te nemen aan een grootschalig
onderzoek naar het aanbod kinder- en peuterpopvang.
De opvang als goede voorbereiding op de basisschool
De eerste jaren zijn belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Ze leren praten, samen
spelen en sociale vaardigheden. Op de kinder- of peuteropvang worden kinderen
spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling zodat zij een goede start maken op de
basisschool. De gemeente Opsterland vindt het erg belangrijk dat alle peuters in de
gemeente gebruik kunnen maken van opvang. Daarom stelt de gemeente subsidie
beschikbaar aan ouders die wel gebruik willen maken van de opvang, maar die geen recht
hebben op kinderopvangtoeslag. Met het onderzoek wil de gemeente in kaart brengen
waarom ouders wel of juist niet kiezen voor kinder- of peuteropvang voor hun kinderen.
Over het onderzoek
De gemeente Opsterland heeft onderzoeksbureau Partoer gevraagd het onderzoek uit te
voeren. Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar hebben vorige week een
brief ontvangen met daarin de vraag deel te nemen aan het onderzoek. Deelname kan
door een vragenlijst in te vullen. Partoer gaat vertrouwelijk met alle gegevens om en de
gemeente krijgt geen inzage in persoonsgegevens van ouders.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 7 januari.
Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

