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

Agenda
Woensdag 6 februari
vrijdag 8 februari
Maandag 11 februari
Donderdag 14 februari
Zaterdag 16 februari
Maandag 25 februari
Woensdag 27 februari
Woensdag 6 maart
Donderdag 7 maart
Vrijdag 15 maart
Dinsdag 19 maart
Woensdag 20 maart

NUMMER: 10 2018-2019
DATUM: 05-02-2019
MAIL: directeur@hoekstien.nl
WEBSITE: www.hoekstien.nl

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)
Annet ’s middags afwezig i.v.m. werkgroepoverleg
Hoofdluiscontrole (liever geen gel of ingewikkelde
kapsels…)
Nynke afwezig i.v.m. IB-bijeenkomst  Monique in gr. 6-7-8
’s middags Annet afwezig i.v.m. cursus Flitsbezoeken
Laatste les drama  Open les (meer informatie volgt t.z.t.)
Nationale Onderwijsstaking; OBS de Hoekstien is dicht
Schoolfotograaf (vooraankondiging)
Open Dag (vooraankondiging)

Zieke leerkrachten
Het ging nog steeds goed, maar vorige week kregen
we ineens te maken met zieke juffen.
Helaas hebben we ook binnen ons bestuur last van
het lerarentekort en was het lastig een invaller te
vinden. Gelukkig is het toch gelukt en hebben we er met elkaar voor gezorgd dat
alle kinderen onderwijs kregen! Hopelijk zijn we voorlopig weer allemaal gezond en wel op
school. 
Parro
De aftrap van Parro is gedaan. Alle ouders zijn aangemeld en in alle groepen zijn al een paar
berichten geplaatst.
Inmiddels heeft er al een eerste evaluatie plaatsgevonden in de vergadering van de
medezeggenschapsraad en oudervereniging.
Daaruit bleek dat men in eerste instantie positief was over Parro.
De vraag was o.a. of het mogelijk is contact te leggen met de leerkrachten
(gaan we onderzoeken) en of er bijvoorbeeld ook nieuwsbrieven via Parro
verstuurd kunnen worden. Dit laatste gaan we vanaf nu proberen.
Ook zal de agenda meer gevuld worden, zodat er meer informatie in Parro
terug te vinden is. Losse mailtjes zullen hierdoor in de toekomst steeds
minder nodig zijn.
Zelf merkten we dat het doorgeven van vervangers ’s morgens voor rust
in de school zorgde. Doordat kinderen (vaak) al op de hoogte waren gebracht door hun
ouders, hoefde dat op school niet meer te gebeuren. De dag kon daardoor rustiger opgestart
worden.

Studiedag
Gisteren heeft het team een productieve studiedag gehad. We
hebben met elkaar de opbrengsten van de cito-toetsen van alle
groepen besproken. Fijn om met elkaar te kunnen sparren hoe we
ons onderwijs verder kunnen verbeteren. Dit heeft er o.a. toe
geleid dat we met name in de middenbouw een impuls gaan
geven aan het leesonderwijs.
Daarnaast zijn er groepsbesprekingen geweest tussen Intern Begeleider Nynke en de
groepsleerkrachten.
’s Middags hebben we ons bezig gehouden met de nieuwe werkwijze ‘doelgericht werken’.
na een halfjaar is het tijd om even stil te staan bij wat we doen en te kijken wat goed gaat en
wat beter kan. Op deze manier blijven we kritisch op ons eigen handelen en zorgen we
ervoor dat we de kwaliteit op orde houden.
Contactgesprekken
Via Parro heeft u een indeling van de oudergesprekken ontvangen.
Leeshulp voor groep 3 gezocht
Voor groep 3 zijn we op zoek naar enkele
moeder/vader/opa’s/oma’s die enkele ochtenden per week van
8.30 – 9.00 uur met een klein groepje leerlingen wil lezen. Het
is onze bedoeling om 3 keer per week een extra leesmoment
te creëren.
We starten na de voorjaarsvakantie in ieder geval op dinsdag en vrijdag. De derde ochtend
kan in overleg gepland worden.
U kunt zich opgeven via de oproep in Parro of bij Gea en Iska.
Lege batterijen inleveren op school!
Zoals u misschien wel weet, staat er in de hal een bak om lege batterijen
in te verzamelen. Voor het aantal kilo opgehaalde batterijen krijgen we
punten, waarvan we speelleermaterialen bij een schoolleverancier
kunnen bestellen.
Afgelopen maand is er ruim 27 kilo aan batterijen opgehaald
Dus… lever lege batterijen bij ons in, goed voor het milieu en goed voor de Hoekstien!
Nationale onderwijsstaking
De onderwijsbonden organiseren op vrijdag 15 maart een landelijke staking voor zowel het
basis-en middelbaar als het hoger onderwijs. Inzet van de staking is een structurele
investering van 4 miljard euro: 3 miljard voor het basis-en middelbaar onderwijs en een
miljard voor hoge scholen en universiteiten. Dit geld is voor salarissen en verlaging van de
werkdruk.
De tekorten nemen toe en het is heel moeilijk om mensen te vinden die voor de klas willen
staan. De instroom op de lerarenopleiding laat zien dat het de komende jaren alleen maar
moeilijker wordt om leerkrachten te vinden.
De aantrekkingskracht voor het vak moet vergroot worden door
een eerlijk salaris en minder werkdruk (grote klassen en geen
vervanging bij ziekte).
Ook de leerkrachten van OBS de Hoekstien ondersteunen de
actie, wat inhoudt dat de school vrijdag 15 maart dicht is.

Vanuit de Oudervereniging
Vrijwillige Ouderbijdrage
Via Parro is een herhaalde oproep voor de ouderbijdrage gedaan. Mocht u de
ouderbijdrage inmiddels hebben voldaan, dan mag u het bericht als niet ontvangen
beschouwen.
Jantje Beton
Van 24 februari t/m 9 maart 2019 is de collecteweek voor
Jantje Beton.
Deze organisatie zet zich in voor jeugdvoorzieningen in
Nederland.
Veel kinderen spelen minder buiten dan ze zouden willen.
Oorzaken hiervan zijn onder andere een gebrek aan
geschikte speelruimte, het ontbreken van kinderen om mee
te spelen en ouders die kinderen niet meer buiten (durven
te) laten spelen.
Met de helft van de opbrengst realiseert Jantje Beton samen met kinderen, gemeenten en
andere betrokkenen speelbuurten en speelplekken. De andere 50% is voor de
deelnemende verenigingen om te besteden aan speelmaterialen.
Ook dit jaar komen wij namens onze school de Hoekstien bij u langs om te collecteren. De
opbrengst zal besteed worden aan buitenspeelmateriaal.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
De Oudervereniging is nog op zoek naar enkele helpende handen om de collecte te
kunnen lopen. Wie o wie kan en wil op een zelf gekozen moment tijdens de
collecteweek in een (deel van een) straat in Luxwoude collecteren? U kunt zich
opgeven via Parro.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 11 maart.

Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

