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

Agenda
Dinsdag 22 januari
Woensdag 23 januari
Vrijdag 23 januari
Dinsdag 29 januari
Woensdag 30 januari
Maandag 4 februari
Woensdag 6 februari
vrijdag 8 februari
Maandag 11 februari
Donderdag 14 februari
Zaterdag 16 februari
Dinsdag 19 maart
Woensdag 20 maart

NUMMER: 9 2018-2019
DATUM: 18-01-2019
MAIL: directeur@hoekstien.nl
WEBSITE: www.hoekstien.nl

Nynke en Annet naar de NOT in Utrecht
Start Nationale Voorleesdagen
Start IMV
MR-vergadering 19.30 uur
Hilda Moen komt in het kader van de Nationale
Voorleesdagen voorlezen in groep 1-2-3
Studiedag team (leerlingen vrij!)
OR-vergadering 20.00 uur
Annet afwezig i.v.m. directieberaad
Rapport + citoresultaten mee naar huis
Annet ’s morgens afwezig i.v.m. bijscholing
Contactgesprekken (15.30 – 17.00 uur)
Contactgesprekken (15.30 – 17.00 en 19.00 – 21.00 uur)
Start voorjaarsvakantie (t/m 24 februari)
Schoolfotograaf (vooraankondiging, meer informatie volgt
t.z.t.)
Open Dag (vooraankondiging, meer informatie volgt t.z.t.)

Mocht het rapport van uw kind(eren) nog thuis liggen, wilt u dit dan z.s.m. op school
inleveren? Alvast bedankt.
Toast op het nieuwe jaar
Vorige week maandag hebben we met alle kinderen getoast op het
nieuwe jaar.
Met een lekker glaasje champranja hebben we de wens uitgesproken dat
2019 een geweldig mooi jaar mag worden waarin we met elkaar veel
mogen ontdekken, spelen, lachen, beleven en leren!
Parro
Deze week hebben alle ouders van ons een uitnodiging en
toegangscode voor Parro ontvangen. Veel ouders hebben de app
gedownload of hebben zich via de website gekoppeld.
Bij groep 3 zijn alle ouders inmiddels gekoppeld en hebben we
het eerste bericht verzonden!
We hopen vanaf volgende week met alle ouders te kunnen
communiceren via deze app. De nieuwsbrieven kunnen korter en
de communicatie verloopt sneller.
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen van Parro of heeft u problemen met het
downloaden van de app, loop gerust even binnen!

Gymles (wijziging dinsdagles)
Vanaf de kerstvakantie hebben we de gymles op dinsdag (toestellenles) iets anders
georganiseerd.
Groep 1 t/m 5 gaan tegelijk naar de gymzaal in Langezwaag. De gymzaal wordt in tweeën
gesplitst, waarbij groep 1-2 les krijgt van juf Iska en groep 3 t/m 5 les krijgt van meester
Jeltse of juf Gea. Op deze manier kunnen we tegemoet komen aan de verschillen tussen de
‘al grote’ kinderen van groep 3 en de jongste kleuters van groep 1.
Op vrijdag blijft de gymles (spelles) zoals het was, dus groep 1-2-3 in de ochtend en groep 45 en groep 6-7-8 in de middag.
Stagiair(e)s
Ondanks dat ze al even bij ons zijn, willen we ze nog even kort
voorstellen. Feija … uit Tijnje loopt vanuit haar opleiding tot
onderwijsassistent op het Friesland College in Heerenveen stage op
woensdag en donderdag in groep 1-2-3 bij Gea.
Wilco de Vries uit Langezwaag loopt op woensdag en donderdag stage bij Miranda in groep
4-5. Wilco zit op praktijkopleiding de Venen in Drachten.
Beide studenten zijn tot de zomervakantie bij ons op school.
Stienke Mulder gaat vanaf volgende week stagelopen in groep 6-7-8. Ze komt dan 5 keer op
een maandag.
Dramalessen
Op dit moment krijgen alle leerlingen elke donderdagmiddag dramales van meester Hylke
Faber. De lessen worden afgesloten met een ‘Open Les’ op donderdagmiddag 7 maart. U
bent hierbij van harte welkom. Een uitnodiging volgt t.z.t.
IMV
Vanaf vrijdag 25 januari krijgen de leerlingen van groep 4 t/m 8 weer IMV van Jasper Post en
Harmen Schilt. Groep 4-5 leert gitaarspelen en groep 6-7-8 krijgt slagwerk.
Toetsweek
Vanaf maandag 21 januari t/m vrijdag 1 februari is de Cito-toetsweek. In
groep 2 t/m 8 zullen de Citotoetsen voor het leerlingvolgsysteem
worden afgenomen. Voor ons als leerkrachten zeer waardevolle
informatie, omdat we op deze manier de vorderingen van de leerlingen
kunnen volgen. Op basis van de toetsresultaten en de resultaten van
methodetoetsen, plannen we ons aanbod en de begeleiding voor de
komende periode.
Contactgesprekken
De resultaten van de citotoetsen en de ontwikkeling van uw kind(eren)
worden besproken tijdens de contactgesprekken op maandag 11 februari (middag) en
donderdag 14 februari (middag en avond). Groep 8 ontvangt daarnaast ook het definitief
advies voor het Voortgezet Onderwijs.
We gaan de gesprekken plannen m.b.v. de app Parro. Het voordeel hiervan is dat wij de
beschikbare tijden ‘open’ zetten en u zichzelf kunt inschrijven wanneer het u het best
uitkomt.

Vanuit de Oudervereniging - herhaling
Bij het controleren van de vrijwillige ouderbijdrage door de Oudervereniging bleek
dat veel ouders de ouderbijdrage nog niet hebben voldaan. Vandaar deze herhaalde
oproep.
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 betalen, dan kunt u zich
wenden tot de directeur.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 1 februari.

Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

