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Agenda
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 7 januari
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Annet directieberaad op stafbureau in Wolvega
Kerstviering op school (’s avonds)
Start kerstvakantie om 12.00 uur
Gezamenlijke opening van nieuwe jaar om 8.30 uur

Kerstviering – laatste informatie
Donderdag aanstaande hebben we op school de kerstviering voor
alle kinderen.
Het is de bedoeling dat we met elkaar heerlijk gaan dineren, waarna
alle kinderen een optreden voor de ouders verzorgen.
Ieder kind heeft deze avond een eigen bord, beker en bestek
(voorzien van naam) nodig. Daarnaast heeft iedereen een favoriet
gerecht op de lijsten in de klas geschreven.
Vanaf 17.45 uur is de school open en zijn alle kinderen welkom. De gerechten mogen dan
meegenomen worden, maar koude gerechten mogen ook tussen 15.30 en 16.00 uur
gebracht worden. Het is helaas niet mogelijk dingen op school warm te maken. Wilt u de
benodigde opscheplepels ook meegeven? Hiervan hebben we niet genoeg op school. Al het
serviesgoed gaat dezelfde avond nog met de kinderen mee naar huis.
Het avondprogramma ziet er verder als volgt uit:
17.45 uur: school open, ontvangst van alle kinderen
18.00 uur: start kerstdiner
19.00 uur: ouders welkom voor hapje/drankje en optreden van de kinderen
19.30 uur: einde van de avond
De weersberichten lijken niet zo gunstig te zijn. In geval van droog weer zijn we vanaf 19.00
uur op het plein, lukt dit niet, dan verplaatsen we alles naar binnen.
Vrijdagmorgen verwachten we alle kinderen op school, om met elkaar op te ruimen en het
jaar af te sluiten. Vanaf 12.00 uur hebben alle kinderen kerstvakantie.

Parro
De afgelopen twee maanden heeft het team de oudercommunicatie-app Parro
uitgeprobeerd. Parro is een app die het contact tussen leerkrachten en ouders eenvoudiger
maakt.
Zo kunnen we via de app korte mededelingen doen (bijv. “morgen is er geen gym”) een
oproep doen voor het vervoeren naar een voorstelling, kunt u zichzelf inschrijven voor
oudergesprekken, maar kunnen we ook foto’s delen binnen de eigen
groep.
We hopen dat het op deze manier eenvoudig is om u beter op de
hoogte te houden van wat er op school gebeurt.
“Parro is fun, verkleint de afstand met ouders en maakt het organiseren van
activiteiten kinderlijk eenvoudig. Parro is een vlotte en veilige
communicatieapp die leerkrachten weer echt tijd bespaart.”

We kunnen Parro 2 maanden lang met ouders uitproberen. Dit willen we graag doen, zodat
we na deze periode in overleg met team, OR en MR het experiment kunnen evalueren.
Samen zullen we besluiten of we Parro willen gaan gebruiken op de Hoekstien. Parro zal de
nieuwsbrief dan voor een groot deel gaan vervangen.
Meer informatie over Parro kunt u vinden op: https://parro.education/ouders/
Na de vakantie informeren we u verder over het experiment met Parro.
Toast op het nieuwe jaar
Op maandag 7 januari zullen we met alle kinderen een toast uitbrengen op het nieuwe jaar.
Dit doen we om 8.30 uur in de middenruimte.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 11 januari.

Tot slot wensen we iedereen alvast fijne Feestdagen en alle goeds
voor 2019!
Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

