NIEUWSBRIEF VAN OBS DE HOEKSTIEN 2018-2019
Hegedyk 44
8405 GV Luxwoude
Tel: 0513-529555

Agenda
Dinsdag 4 juni
Woensdag 5 juni

Donderdag 6 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni
Woensdag 12 juni
Dinsdag 18 t/m
donderdag 20 juni
Vrijdag 21 juni
Dinsdag 25 juni
Vrijdag 28 juni
Maandag 1 juli
Woensdag 3 juli
Donderdag 4 juli
Donderdag 11 juli
Vrijdag 12 juli

juni 2019
MAIL: directeur@hoekstien.nl
WEBSITE: www.hoekstien.nl

Atletiekclinic groep 6-7-8 (zie Parro)
Groep 5 en 6 naar de bibliotheek voor een bezoek aan
schrijver Pieter Koolwijk (zie Parro)
Nynke IB-bijeenkomst, Annet groep 6-7-8
Teamvergadering 15.00 – 17.00 uur
Pinksteren (leerlingen vrij)
Atletiekclinic groep 6-7-8 (zie Parro)
MR-vergadering 19.30 uur
Directieberaad Wolvega (Annet afwezig)
Schoolkamp groep 6-7-8
Studiedag team (leerlingen vrij)
Groep 8 uitje (Parro), Annet groep 6-7
Rapporten mee naar huis
Contactgesprekken (middag en avond)
Directieberaad Wolvega (Annet afwezig)
Contactgesprekken (middag)
Laatste schooldag (zie nieuwsbrief)
Ophaaluurtje 9.00 – 10.00 uur

Inzet nieuwsbrief in combinatie met Parro
We zijn inmiddels al een tijd aan het werk met Parro. We merken dat het door ons als team
en door ouders als prettig wordt ervaren om snel op de hoogte te kunnen zijn van schoolse
zaken. De nieuwsbrieven worden daardoor steeds korter. Daarom willen we vanaf nu alleen
nog een maandelijkse nieuwsbrief uitbrengen. Deze wordt via Parro verspreid aan ouders en
ook op de website van school gepubliceerd.
Oproepjes, foto’s, verslagjes van activiteiten, de kalender, e.d. zullen via Parro
gecommuniceerd worden.
Dit houdt het voor iedereen overzichtelijk.
IEP-Eindtoets
De resultaten van de Eindtoets van groep 8 zijn binnen en wat zijn we trots op onze
leerlingen! Ze hebben als groep boven het landelijk gemiddelde gescoord, waardoor we als
school een voldoende resultaat hebben. De laatste gesprekken zijn inmiddels geweest en
alle leerlingen hebben een schoolkeuze gemaakt. Nog een paar weken op de vertrouwde
basisschool en dan op naar het Voortgezet Onderwijs!

Ouderavond ‘Toekomst van De Hoekstien’
Op 14 maart is er in het dorpshuis een ouderavond geweest over de toekomst van onze
school. Op deze avond zijn de resultaten van het onderzoek door dhr. A. de Ruiter van
Bureau Meesterschap gepresenteerd en heeft dhr. J. Veenstra (bovenschool bestuurder van
Stichting Comprix) het dilemma van de De Hoekstien besproken. We hebben deze avond
met elkaar afgesproken een vervolgavond aan het eind van dit schooljaar te organiseren,
waarop we inhoudelijk met elkaar in gesprek kunnen gaan. Door de drukke agenda’s van alle
betrokkenen is het helaas niet gelukt deze datum voor de zomer te plannen.
Daarom hebben we met elkaar (Comprix, de MR en dhr. A. de Ruiter) besloten om de
ouderavond aan het begin van het volgende schooljaar te organiseren. U ontvangt hier tijdig
een uitnodiging voor.
Groepsverdeling schooljaar 2019-2020
Op dit moment zijn we nog druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Wat we u
wel alvast kunnen vertellen is het volgende:
De leerlingen van groep 1-2-3 krijgen volgend jaar de hele week les van juf Gea.
Groep 4-5 krijgt volgend jaar les van juf Miranda en juf Iska en de kinderen van groep 6-7-8
zullen les krijgen van juf Nynke en juf Janine Vos.
Daarnaast werkt juf Nynke nog één dag als Intern Begeleider.
Juf Monique gaat volgend jaar een nieuwe uitdaging aan op de Comprix-school De
Aventurijn in Munnekeburen. Helaas hebben we volgend jaar voor juf Anneke geen uren en
zullen we jammer genoeg afscheid van haar moeten nemen. Hopelijk vindt zij snel een
mooie plek op een andere school.
Hoe de verdeling van dagen verder zal zijn, bespreken we nog in het team. Dit hoort u later
van ons.
Tsjek
Woensdag 15 mei stond er een team van Omrop Fryslan bij ons
op school. Een attente ouder heeft De Hoekstien in het zonnetje
gezet door ons op te geven voor Tsjek (waarvoor onze hartelijke
dank!). Tsjek is een wekelijks programma van de Fryske
Skoalletelevyzje, dat gepresenteerd wordt door Raynaud Ritsma
(ook wel bekend van de band Vangrail).
Het was een leuke dag, waarop de kinderen hebben ervaren hoe
het is om een echte televisie-uitzending te maken. En natuurlijk, zondagavond allemaal op
de bank om te kijken hoe de uitzending geworden was! Een prachtig resultaat, waarmee we
Luxwoude weer even op de kaart hebben gezet!
Schoolreis groep 1 t/m 5
Groep 1 t/m 5 is op schoolreis naar Nienoord geweest. Daar
heeft groep 1 t/m 3 in het familiepark gespeeld en is groep 4-5
op expeditie geweest. Het was een prachtige, zonnige dag!
Schoolkamp groep 6-7-8
De kinderen van groep 6-7-8 gaan 18 t/m 20 juni op
schoolkamp naar Zeil- en surfschool Neptunes in
Idskenhuizen. Dit jaar zullen Nynke, Annet en Feija (stagiaire)
mee gaan op kamp, juf Monique is op dinsdag aanwezig.

Laatste schooldag
Op donderdag 11 juli is de laatste schooldag. ’s Morgens zal er een leuk programma voor
alle leerlingen zijn. De ochtend wordt afgesloten met een lekkere lunch. ’s Middags zijn de
kinderen vrij.
’s Avonds organiseren we een activiteit voor kinderen én hun ouders! Wat dat precies wordt,
is nog een verrassing. Aan het eind van de avond nemen we afscheid van juf Monique en juf
Anneke en groep 8. Het avondprogramma zal ongeveer van 18.30 tot 21.00 uur duren.
De uitnodiging volgt binnenkort!
Op vrijdag is er voor iedereen nog de mogelijkheid vergeten spullen op school op te halen
tijdens het ‘ophaaluurtje’ tussen 9.00 en 10.00 uur. Daarna is het voor iedereen
zomervakantie!

Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

