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

Agenda
Maandag 4 maart
Dinsdag 5 maart
Woensdag 6 maart
Donderdag 7 maart
Woensdag 13 maart
Donderdag 14 maart
Vrijdag 15 maart
maandag 18 maart
Dinsdag 19 maart
Woensdag 20 maart
Donderdag 21 maart
vrijdag 5 april

-

NUMMER: 11 2018-2019
DATUM: 01-03-2019
MAIL: directeur@hoekstien.nl
WEBSITE: www.hoekstien.nl

Monique afwezig  Nynke bij groep 6-7-8
Vergadering Medezeggenschapsraad 19.30 uur
Nynke afwezig i.v.m. IB-bijeenkomst  Monique in gr. 6-7-8
Annet ’s middags afwezig i.v.m. cursus Flitsbezoeken
Laatste les drama  open les voor ouders
Annet afwezig i.v.m. directieberaad
Vergadering leerlingenraad
Ouderavond over de toekomst van de Hoekstien
Nationale Onderwijsstaking; OBS de Hoekstien is dicht
Groep 4/5 naar de voorstelling ‘Ieorg Idur’
Schoolfotograaf
Annet ’s middags afwezig  scholing AVG
Open Dag
Teamvergadering 15.00 – 17.00 uur
Afsluiting IMV groep 4 t/m 8 in de Skans te Gorredijk
(oproep voor chauffeurs volgt volgende week via Parro)

Wist u dat…:
Alle kinderen van De Hoekstien al sinds het begin van het schooljaar hoofdluisvrij
zijn? Daar zijn we erg blij mee! 

Parro
Tijdens de contactgesprekken was er de mogelijkheid een korte
vragenlijst over uw ervaring met Parro in te vullen. Van de 29 gezinnen
hebben 20 gezinnen de vragen ingevuld. Als gemiddeld cijfer gaf u Parro
een 8,3, waarbij het laagste cijfer een 7 was en Parro tweemaal een 10
kreeg.
Als positieve punten werden vooral termen als ‘handig’, ‘overzichtelijk’,
‘snelle communicatie’, ‘alles bij elkaar’ en ‘makkelijk’ genoemd.
Als minder positieve punten werd de agenda vaak genoemd (vooral een vakantie bijv. niet
als 1 item kunnen aangeven en de vele losse berichten per toevoeging), geen gesprek met
leerkrachten kunnen beginnen en het moeten wennen aan een nieuwe app. Ook lijkt het op
dit moment erop dat ouders zelf geen berichten kunnen verwijderen. Dit gaan we nog
uitzoeken.
Over het algemeen denken we te kunnen stellen dat Parro door ouders als positief wordt
ervaren. Het is fijn te weten wat goed en minder goed bevalt, zodat we hiermee aan de slag
kunnen. Na overleg met het team en de positieve reacties van u als ouders hebben we
besloten de pilot om te zetten in een licentie. Als het goed is gaat dit geruisloos in elkaar
over en hoeft u hier geen extra handeling voor te verrichten.

Open les drama
Op donderdagmiddag 7 maart is er voor ouders de mogelijkheid een (deel van) de dramales
van uw kind(eren) bij te wonen. Er is geen voorstelling of optreden voorbereid, u krijgt wel
een inkijkje bij een dramales in de groep van uw kind(eren). De tijden zijn als volgt:
12.40 – 13.00 uur: groep 4-5
13.00 – 13.20 uur: groep 1-2-3
13.40 – 14.00 uur: groep 6-7-8
Verkeersexamen groep 7
In groep 7 doen de leerlingen altijd mee aan het schriftelijk
en praktisch verkeersexamen. Dit schooljaar hebben we
ervoor gekozen dat groep 7 wel mee doet aan het schriftelijk
verkeersexamen, maar niet aan het praktisch
verkeersexamen. Volgend jaar doen deze leerlingen wel mee
aan het praktisch verkeersexamen (als zij dus in groep 8
zitten). We gaan dan met de leerlingen van groep 7 én 8 op
de fiets naar Gorredijk om hieraan deel te nemen.
Het theoretisch verkeersexamen vindt plaats op donderdag 4 april.
Lezen groep 3
Deze week zijn we gestart met het groepslezen in groep
3. Met hulp van enkele enthousiaste ouders kunnen we
4 ochtenden van 8.30 – 9.00 uur in kleine groepjes
lezen. Naast het technisch lezen is er ook aandacht voor
het leesbegrip en leesplezier. Fijn dat we de leestijd van
onze beginnende lezers uit groep 3 kunnen uitbreiden
met 2 uren per week!
Ouders, bedankt!
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 14 maart.

Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

