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Agenda
Di. 3-09
Di. 10-9
Do 12-9

Di. 17-9
Wo. 18-9
Do. 19-9
Vr. 20-9
Di. 24-9
Di. 1-10

Janine ambulant, Annet voor groep 6-7-8
MR-vergadering 19.30 uur
Studiedag team, leerlingen hele dag vrij
Bloemstukjes maken voor Floralia vanaf 12.30 uur (opgave voor hulp via
Parro)
Miranda ambulant, Annet voor groep 4-5
Bijscholing Nieuwsbegrip in Nijeholtpade voor leerkrachten groep 4 t/m 8
vanaf 14.45 uur
Directieberaad, Annet afwezig
Nynke ambulant, Annet voor groep 6-7-8
Ouderavond ‘Toekomst OBS De Hoekstien’ (uitnodiging volgt via de MR)
Comprix sportdag voor groep 8 (Annet voor groep 6-7,Anneke voor groep 4-5)
Iska ambulant, Annet voor groep 4-5
OST-gesprekken vanaf 13.00 uur
Janine ambulant, Annet voor groep 6-7-8
Startworkshop Spoar 8 voor hele team vanaf 15.00 uur

Oproep:
We missen nog enkele zomerleesboeken van de kinderen van groep 4 en 5.
Graag z.s.m. inleveren op school!

De eerste week zit er op en we zijn het schooljaar goed gestart! We zijn begonnen met 38
leerlingen. Waar we vorig jaar geëindigd zijn met warm weer, zijn we door de hittegolf
dinsdag maar direct weer verder gegaan met de waterpret-middag.
Sommige kinderen zaten zo weer in het ritme, voor anderen was het even wennen. Groep 4
ging voor het eerst op vrijdagmiddag naar school en juf Janine heeft haar eerste week met
groep 6-7-8 gehad. Wat opviel was de rust en gemoedelijkheid in school en op het plein.
Heel fijn!
Nieuwe methode Frysk
Vanaf dit schooljaar gaan we werken met de methode Spoar 8.
Spoar 8 werkt thematisch en digitaal. Om dit goed op te starten
volgt het team een startworkshop op dinsdagmiddag 1 oktober.
De workshop vindt na schooltijd plaats.

Gym
Dit schooljaar geeft meester Jeltse Mud weer gymles aan de kinderen van groep 3 t/m 8. Hij
komt om de week op dinsdag. Zorgt u ervoor dat de gymtas met gymkleding en
gymschoenen weer compleet is? En.. dat alles nog past?

Bijscholing Nieuwsbegrip
Al enkele jaren wordt de methode nieuwsbegrip
gebruikt voor het vak begrijpend lezen. Deze
methode heeft wekelijks een actuele tekst (vaak
een bewerkt nieuwsbericht) met
daarbij een les en verwerking. Ook gebruiken we
Nieuwsbegrip digitaal, zodat kinderen hier zelfstandig mee kunnen oefenen tijdens het
werken aan de weektaak.
Om ervoor te zorgen dat we op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van begrijpend lezen, volgen de leerkrachten van de midden- en bovenbouw een
bijscholing. De bijscholing vindt plaats na schooltijd. We hopen op een leerzame middag!
Studiedag team 10 september
Dinsdag 10 september heeft het team onder leiding van mevr.
Gea Wagenmakers een studiedag op een prachtige locatie in
Eernewoude. Het thema van de studiedag is de professionele
cultuur. We gaan ons bezighouden met teamrollen en het
geven en ontvangen van feedback. Zeer interessante en
zinvolle onderwerpen. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Floralia bloemstuk maken
Donderdag 12 september vanaf 12.30 uur zullen we met alle
kinderen mooie bloemstukken gaan maken. De bloemstukken worden net als ieder jaar
gebruikt bij het komende dorpsfeest.
Voor de school is het een gezellige klassenactiviteit waarbij ook ouders van harte welkom
zijn. Mochten er opa’s en oma’s of pakes en beppes willen helpen, dan zijn ze hierbij ook
uitgenodigd. U kunt zich opgeven via Parro.
Met een beetje geluk is het mooi weer, dan kunnen we een aantal tafels op het plein
inrichten. Bij wat minder weer zitten we groep na groep in de middenruimte. We zullen onze
groene vingers er mooi bij kunnen gebruiken.
Voor het bloemschikken hebben we veel “groen” en bloemen
nodig. U mag dus even de tuin in om wat takken, bloemen en
decoratie in een tas te stoppen. Ook grotere takken waar
meerdere kinderen van kunnen profiteren zijn mooi voor deze
dag. Grotere takken kunnen die donderdag worden verzameld
in het fietsenhok, kleiner spul kan in een tas met de kinderen
mee worden gegeven, graag met naam erop geschreven.
Vanuit de commissie is aangegeven dat het niet nodig is
bloemen te kopen. Het is juist leuker om bloemen uit eigen tuin
(of die van de buren, familie e.d.) te gebruiken.
Alle kinderen moeten woensdag 11 september of donderdagmorgen 12 september zelf een
eigen bloembakje van huis meenemen. Oase wordt door de Floraliacommissie verzorgd. Dit
bloembakje (voorzien van naam) hoeft niet te groot te zijn. Mocht u thuis een snoeischaartje
hebben, dan mag dit ook (voorzien van naam) mee naar school.
Tussen 14.00 en 14.30 uur brengen we alle bloemstukjes naar het dorpshuis.
Een oproep voor hulp tijdens het maken van de bloemstukjes volgt via Parro.

Oordopjes/koptelefoon
Via Parro is de oproep gedaan voor het meenemen van oortjes of een
koptelefoon. Bij de oefensoftware die we gebruiken (o.a. voor rekenen,
spelling, taal en begrijpend lezen) is geluid noodzakelijk. Toch willen
we ook graag dat iedereen rustig kan werken. Daarom de vraag om
voor maandag a.s. oortjes of een koptelefoon aan uw kind mee te
geven. Uw kind bewaart dit zelf in zijn/haar vak.
Formulier bereikbaarheid en privacy-voorkeuren
Het kan voorkomen dat een kind halverwege de dag ziek wordt… In dat
geval hebben we een lijst met noodnummers, zodat we het thuisfront
altijd kunnen bereiken. Daarom heeft elk oudste kind vorige week een
formulier mee naar huis gekregen.
Zou u dit uiterlijk vrijdag 6 september willen inleveren op school? Wij
zorgen ervoor dat alles bijgewerkt wordt en we u in geval van nood
altijd kunnen bereiken.
Comprix-sportdag 20 september
Zoals elk jaar organiseert Comprix voor alle groep 8-leerlingen de Comprix-sportdag. We
gaat daarvoor naar Sportpark Kortezwaag. Onze groep 8 heeft de workshops boksen,
Flagball en Freestyle basketbal. Juf Janine gaat met groep 8 mee naar Gorredijk, juf Annet
geeft les aan groep 6-7 en juf Anneke geeft les aan groep 4-5. ’s Middags is groep 8 weer
gewoon op school.
Spaaracties…
Omdat we nou eenmaal van sparen
houden…
 OBS De Hoekstien doet mee aan de actie ‘Sparen voor je school’ van de Jumbo in
Gorredijk. Tussen 2 oktober en 19 november krijgt u bij elke €10,- aan boodschappen
een schoolpunt. Aan de hand van het aantal schoolpunten dat we sparen, krijgen we
aan het eind van de actie een cheque met daarop een bedrag. Hiervoor mogen we
mooie materialen voor school aanschaffen. Zelf hopen we op constructiemateriaal,
zoals Knexx, Lego, e.d. Dus… geef het door aan opa’s en oma’s, pakes en beppes,
ooms en tantes, buren, etc. etc.!
 Tijdens de Kinderboekenweek doen we ook mee aan de
spaaractie van boekhandel Planteyn in Gorredijk. Na aankoop van
een kinderboek tijdens de actieperiode kunt u de kassabon op
school inleveren. De school ontvangt een waardebon van 20% van
het totale kassabonbedrag. Hiervoor mogen we nieuwe boeken
voor onze schoolbieb aanschaffen.

Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

