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Agenda
Ma. 13-1
Wo. 15-1
Do. 16-1
Ma. 20-1

Gastlessen verkeer ‘op de fiets, even niets’ voor groep 6-7-8
Directieberaad Comprix (Annet afwezig)
Friese schrijfster Lida Dykstra geeft gastles in alle groepen
Start toetsweken (t/m vrijdag 31-1)
MR-vergadering 19.30 uur
Vr. 24-1
Open Dag Friesland College  enkele leerlingen van groep 8 gaan hier met
Annet naartoe van 14.00 – 16.00 uur
Ma. 27-1
Groep 1-2-3 naar voorstelling ‘Bang Mannetje’ in Tijnje (aanvang 13.00 uur)
Do. 30-1
Landelijke staking basisonderwijs (school is dicht)
Vr. 31-1
Landelijke staking basisonderwijs (school is dicht)
Ma. 3-2
OV-vergadering 20.00 uur
Do 6-2
Studiedag team (alle leerlingen de hele dag vrij)
Vr. 7-2
Annet afwezig i.v.m. nascholing in Utrecht
Ma. 10-2 t/m do. 13-2: Contactgesprekkenweek
Gastles verkeer groep 6-7-8
Maandagmiddag hebben de leerlingen een gastles verkeer gehad. Het
thema was "Op de fiets, even niets...".
Hoe vaak gebeurt het wel niet: een muziekje luisteren, even een appje
versturen of toch je telefoon opnemen op de fiets? De gevolgen van het
gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer kunnen ernstig zijn. De
kinderen hebben op verschillende filmpjes bekeken wat er kan
gebeuren als je niet oplet. Ook hebben ze hun reactievermogen getest.
Daarna hebben de kinderen met de fietssimulator zelf ervaren hoe het
is om tijdens het fietsen te appen en te sturen. Ze kwamen erachter dat
dat dus echt niet handig is! Een leerzame les, op humorvolle wijze gebracht!
Toetsweken
Van 20 t/m 31 januari is de Cito-toetsweek. In groep 2 t/m 8 zullen de
Citotoetsen voor het leerlingvolgsysteem worden afgenomen. Voor ons als
leerkrachten zeer waardevolle informatie, omdat we op deze manier de
vorderingen van de leerlingen kunnen volgen. Op basis van de toetsresultaten
en de resultaten van methodetoetsen, plannen we ons aanbod en de begeleiding voor de
komende periode.
De resultaten per groep analyseren we, zodat we ons aanbod hier verder op kunnen
afstemmen. Dit bespreken we tijdens de studiedag van 6 februari. Op vrijdag 7 februari gaan
de rapporten mee naar huis.
Van maandag 10 t/m donderdag 13 februari zijn er contactgesprekken op school van 15.30 –
17.00 uur en op woensdag 12 februari zijn de gesprekken van 13.30 – 15.30 uur. U kunt hier
t.z.t. uw voorkeur voor doorgeven. Bij deze gespreksronde verwachten we alle ouders.
Mocht u geen voorkeur doorgeven, dan plannen wij het gesprek in.

Voorstelling groep 1-2-3
De leerlingen van groep 1-2-3 zijn uitgenodigd voor de voorstelling ‘Bang Mannetje’ in de
Trekkerstinte in Tijnje.
Bang Mannetje
Een vrolijke, interactieve voorstelling voor 4/5 jarigen gebaseerd op
het gelijknamige prentenboek van Mathilde Stein en Mies van Hout.
In een intieme sfeer speelt en zingt Joes een dag uit het leven van
Bang Mannetje.
Bang Mannetje is voor alles bang. Bang om de straat op te gaan in
zijn lievelingsbloemenbroek, bang om iets te zeggen als er iemand
voordringt bij de bakker en bang voor spoken onder zijn bed. De
toverboom kan hem veranderen in een dapper mannetje, maar dan
moet hij wel eerst de draak, de spin en de heks in het wilde woeste
woud trotseren! Gaat het hem lukken om de toverboom te vinden?
De toverboom te vinden?

Via Parro heeft u hier informatie en een oproep voor chauffeurs over gekregen. De
voorstelling begint om 13.00 uur. Chauffeurs mogen de voorstelling bijwonen.
Open Dag Friesland College Heerenveen
Vrijdag 24 januari is er een Open Dag op het Friesland College. Door het
project Make It Move zijn wij als Comprix-school een partner van het
Friesland College. Onze kinderen van groep 8 zijn uitgenodigd om een
deel van deze middag aanwezig te zijn. Ze kunnen daar o.a.
programmeren met verschillende programmeermiddelen en ervaren hoe
het is om een echte 3D-bril op te hebben.
We gaan na de gymles naar Heerenveen. Rond 16.00 uur zijn we weer terug op school.
Landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari
Zoals u wellicht al uit de media hebt vernomen, hebben de onderwijsvakbonden hun leden
weer opgeroepen tot staken. In het team hebben we lang en uitgebreid gesproken over deze
staking. Enerzijds vinden we het vervelend u als ouders ‘op te zadelen’ met een probleem
van opvang van uw kind(eren). Anderzijds vinden we het geven van een signaal dat het zo
niet langer kan, wel heel noodzakelijk.
We staken niet voor onszelf, maar voor de toekomst van het
onderwijs!
Waar we voor staken zijn de grote zorgen die we hebben over de
toekomst van het onderwijs en dan vooral de kwaliteit ervan. Het
is toch ongelofelijk dat er kinderen zijn die geen les kunnen
krijgen van een gediplomeerde leerkracht. Het is toch ongelofelijk
dat er groepen naar huis moeten worden gestuurd, omdat er door
het lerarentekort geen vervanger beschikbaar is. Het is toch
ongelofelijk dat scholen niet weten hoe ze de openstaande
vacatures voor leerkrachten en schoolleiders moeten vervullen.
Het is toch ongelofelijk dat leerkrachten met dezelfde HBOopleiding op een basisschool een veel lager salaris krijgen dan
docenten op het voortgezet onderwijs.

En vooral, het is toch ongelofelijk dat we met elkaar geen kwalitatief goed onderwijs meer
kunnen geven aan alle kinderen in ons welvarende Nederland. En toch… is het zo!
En daarom zal De Hoekstien op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gesloten zijn. Laat dit
hopelijk de laatste keer zijn dat we dit middel moeten aangrijpen. Laat de overheid het
probleem van ons onderwijs eens serieus nemen met structurele oplossingen! Want
uiteindelijk is het vak van leerkracht toch echt het allermooiste vak wat wij ons kunnen
bedenken!
We hopen op uw begrip en steun.
Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

