NIEUWSBRIEF VAN OBS DE HOEKSTIEN 2019-2020
Hegedyk 44
8405 GV Luxwoude
Tel: 0513-529555

Agenda
Wo. 4-3
Di.10-3
Vr. 13-3
Wo. 18-3

Vr. 20-3
Wo. 25-3
Ma. 30-3
Di. 31-3
Wo. 1-4
Do. 2-4

februari/maart 2020
MAIL: directeur@hoekstien.nl
WEBSITE: www.hoekstien.nl

Comprix-dag (alle leerlingen vrij)
MR-vergadering 19.45 uur
Miranda afwezig i.v.m. congres TOS (Iska vervangt ’s morgens in gr. 4-5,
Annet ’s middags)
Open Dag Comprix-scholen
8.30 – 10.00 uur: Open dag voor alle belangstellenden
10.45 – 12.00 uur: Peutermeespeelochtend (alle 2 – 4-jarigen uit Luxwoude
worden hiervoor uitgenodigd)
Miranda afwezig (vervanging in groep 4-5 nog niet bekend)
Directieberaad Comprix (Annet afwezig)
Groep 4-5 naar voorstelling ‘De Rattenvanger’ om 13.00 uur in de Skans te
Gorredijk (oproep voor chauffeurs volgt nog!)
Theorie-examen verkeer voor groep 7 (op school)
Miranda afwezig (vervanging in groep 4-5 nog niet bekend)
Afsluitende presentatie IMV in de Skans te Gorredijk van 12.45 – 14.15 uur
voor groep 4 t/m 8 (oproep voor chauffeurs volgt nog!)

Nieuwe leerling
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met 39 leerlingen! Senn uit Gorredijk is in groep 5
begonnen. De kinderen van groep 4-5 waren dolblij toen ze hoorden dat ze er een
klasgenootje bij kregen, waaruit wel blijkt hoe welkom hij in groep 4-5 is. We hopen dat Senn
zich snel bij ons thuis zal voelen!
Op tijd beginnen
Om na de voorjaarsvakantie weer goed met z’n allen te beginnen,
willen we graag het volgende weer even onder de aandacht brengen.
 Om 8.20 uur gaat de eerste bel, daarna mogen de kinderen
van groep 1 t/m 5 naar binnen gaan. Groep 1 t/m 3 onder
begeleiding van ouders/pake of beppe/oppas, de kinderen van
groep 4 en 5 gaan zelf naar binnen toe. Kinderen van groep 12-3 mogen in de kring gaan zitten, de kinderen van groep 4-5
mogen iets rustigs op hun eigen plek gaan doen.
 Om 8.25 uur gaat de tweede bel, de kinderen van groep 6 t/m
8 gaan dan naar binnen.
Op deze manier kunnen de lessen om 8.30 uur beginnen. Wij zullen er weer scherp op letten
dat de bel op de juiste tijd gaat. Het zou heel fijn zijn als u ervoor wilt zorgen dat uw kind op
tijd op in de klas zit en u voor 8.30 uur afscheid hebt genomen. Op die manier kunnen de
lessen om 8.30 uur beginnen.
Alvast bedankt!

Comprix-dag
Op woensdag 4 maart zijn alle leerlingen vrij. Alle Comprixmedewerkers worden deze dag in het Abe Lenstra Stadion
verwacht. Daar staat ons een studiedag te wachten met als
thema ‘Jij slaat de maat!’. Naast gezamenlijke masterclass
door Paul Kirschner (hoogleraar Onderwijs en hoogleraar
Onderwijspsychologie met expertise op het gebied van leren
en leerprocessen), een lezing over communicatie en
leiderschap door dirigent Arnoud Oosterbaan en energieke muzikale optredens heeft
iedereen zelf ook twee workshops mogen kiezen. De workshops staan in het teken van de
verschillende aspecten van de professionele leerkracht.
Door deze studiedag zorgen we ervoor dat alle Comprix-medewerkers goed en eigentijds
onderwijs kunnen blijven geven. De dag wordt georganiseerd door de CED-groep uit
Rotterdam.
Om alvast in de agenda te zetten: chauffeurs oproepen
Het duurt zeker nog even, maar met maar 27 gezinnen op school merken we dat het soms
best lastig is om voldoende chauffeurs te vinden. Daarom alvast een vooraankondiging. Bij
het opgeven van chauffeurs mag u ook denken aan pakes en beppes, opa’s en oma’s, de
oppas of iemand anders die het heel leuk vindt om met ons op pad te zijn. Geeft u wel even
door wie er met ons mee gaat?
 We zoeken chauffeurs voor de voorstelling van groep 4-5 op maandagmiddag 30
maart. Omdat we 12 leerlingen hebben, zoeken we ongeveer 3 chauffeurs. De
oproep zal binnenkort via Parro worden gedaan. Chauffeurs mogen de voorstelling
bijwonen.
 We zoeken chauffeurs voor de afsluitende presentatie IMV van groep 4 t/m 8 op
donderdagmiddag 2 april. Omdat we 27 leerlingen moeten vervoeren, zoeken we
waarschijnlijk een stuk of 6/7 chauffeurs. Ook hiervoor volgt een oproep via Parro.
Voor de leerlingen is het erg leuk als er veel ‘thuispubliek’ mee gaat naar de
presentatie!
Corona-virus
Gisteren werd de eerste corona-besmetting in Nederland
vastgesteld. Hoe alles zich verder gaat ontwikkelen, weet
niemand. Wel vinden we dat het in ieder geval goed is de
brief die we van de GGD hebben ontvangen, te verspreiden
onder ouders. Daarom vindt u de betreffende brief in de
bijlage.

Bijlage: informatie van GGD Fryslân.
Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

