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Agenda
Di. 15-10
Leerlingbesprekingen leerkracht – IB’er (Annet vervangt in elke groep)
Wo. 16-10
Directieberaad Annet
Za. 19-10 t/m zo. 27-10
Herfstvakantie!
Wo. 30-10
Hoofdluiscontrole
Ma. 4-11
Make it Move! Studenten komen programmeren met groep 1-2-3 (ook 11-11
en 18-11)
Wo. 13-11
Studiemiddag team
Ma. 18-11
Thema-avond OBS De Hoekstien (incl. verkiezen nieuwe OV-leden).
Uitnodiging volgt z.s.m.
Na de herfstvakantie start de sloffentijd. Zorgt u ervoor dat uw kind(eren) goed passende
sloffen op school heeft? De schoenen mogen in de hal op het schoenenrek worden gezet.
Kinderboekenweek 2019
Op woensdag 2 oktober was de
start van de Kinderboekenweek.
Het thema was ‘Reis mee’. Samen
met de kinderen hebben we
bedacht met welke voertuigen we
kunnen reizen. Daarna is er
voorgelezen uit het boek ‘André,
het astronautje’.
Van de Oudervereniging mochten
we een aantal mooie nieuwe
boeken uitzoeken. Deze staan
tentoongesteld in de hal.
In alle groepen zijn activiteiten
rondom het thema gedaan en de
kinderen van groep 6-7-8 hebben prachtig voorgelezen aan alle kinderen van groep 1 t/m 5.
Wij houden van lezen en hopen het plezier in lezen ook aan onze leerlingen over te kunnen
brengen!
Stagiaires
De komende tijd kunt u twee nieuwe gezichten op school tegenkomen.
Iris Geenen uit Nij Beets komt op dinsdag stage lopen in groep 6-7-8 bij Janine. Iris zit in het
1e jaar van de Pabo in Leeuwarden.
Kim Reitsma uit Heerenveen komt op donderdag en vrijdag stage lopen in groep 4-5 bij
Miranda en Annet. Kim zit op het Friesland College in het 3e jaar van de opleiding tot
Onderwijs assistent.
We hopen dat Iris en Kim een fijne en leerzame stage bij ons op school zullen hebben!

Groene Spelen groep 4-5
De leerlingen van groep 4-5 zijn naar de Groene Spelen sportdag in sporthal Kortezwaag
geweest. Samen met zo’n 50 andere kinderen hebben ze spellen gedaan gericht op
samenwerken en plezier. Het was een geslaagde ochtend!
Oproep: nieuwe OV-leden
Voor de Ouderverenging zijn we op zoek naar twee nieuwe leden. De OV is een gezellige
groep ouders, die met elkaar activiteiten op school ondersteunen. De OV vergadert ongeveer
6 keer per schooljaar op een avond. Wilt u graag uw steuntje bijdragen aan de activiteiten
van de Oudervereniging? Dan kunt u zich melden bij één van de leden of bij Annet.
Naar binnen brengen
’s Morgens vroeg gaat om 8.20 uur de eerste bel. Na de eerste bel mogen de leerlingen van
groep 1 t/m 5 naar binnen gaan. Vanaf de herfstvakantie gaan de leerlingen van groep 4 en
5 zonder ouders naar hun klas. Wij vinden het belangrijk dat we de zelfstandigheid van de
leerlingen stimuleren. De leerlingen kunnen zelf hun gymtas/fruittas in de bak zetten.
De tweede bel gaat om 8.25 uur, de leerlingen van groep 6 t/m 8 gaan dan naar binnen en
de aanwezige ouders verlaten de school.
Op deze manier kunnen de lessen direct om 8.30 uur beginnen.
Bij slecht weer laat de pleinwacht de kinderen van groep 6 t/m 8 ook vanaf 8.20 uur naar
binnen.
Wilt u er met ons voor zorgen dat we de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen? Alvast
bedankt.

Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

