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Hegedyk 44
8405 GV Luxwoude
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MAIL: directeur@hoekstien.nl
WEBSITE: www.hoekstien.nl

Agenda
Di 3-11

Wo. 4-11
Di. 10-11
Di. 17-11
Do 19-11
Wo. 25-11

Thema-onderzoek door Inspectie van Onderwijs (online)
OV-vergadering 20.00 uur (online)
Nynke mentorentraining Pabo? (Wolvega)
Gezamenlijke studiemiddag fusie
Teamvergadering (online)
Groepsbesprekingen intern begeleider – leerkracht (Annet vervangt)
Annet aanwezig bij Groot Overleg 15.30 – 17.00 uur
Bezoek doktersassistente aan leerlingen van 5 (en 6) jaar. Uitnodiging komt
via de GGD.
Folkje IB-bijeenkomst (online)

Even voorstellen…
Het nieuwe schooljaar is al even gestart en voor ons horen de ‘nieuwe’ teamleden er al
helemaal bij. U ziet ze waarschijnlijk regelmatig voor of na schooltijd bij het hek staan, maar
toch stellen zij zich nog even aan u voor.
Juf Wendy
Via deze weg wil ik me graag nog even aan u voorstellen. Ik ben Wendy Bosscha en ik woon
in Gorredijk. Ik heb een zoon van 4 jaar oud en hij heet Noud.
Mijn hobby’s zijn lezen, wandelen, fietsen en Netflix kijken. Ik heb voorgaande jaren op
verschillende scholen gewerkt binnen stichting Comprix. Dit schooljaar ben ik de leerkracht
van groep 4, 5 en 6 op donderdag en vrijdag. Ik ben nu een aantal maanden werkzaam op
de Hoekstien en mijn eerste indruk is heel positief. Er is een fijne sfeer in de groep en ook
fijne collega’s. Helaas is de informatieavond niet doorgegaan i.v.m. Corona en hierdoor heb
ik mij niet in het echt kunnen voorstellen aan de ouders, daarom alsnog even een
voorstelberichtje in de nieuwsbrief.
Juf Folkje
Even voorstellen….
Mijn naam is Folkje de Jong.
Ik woon met mijn man en 2 kinderen in Frieschepalen.
Momenteel zijn we thuis druk aan het verbouwen. Gelukkig kunnen we nu weer gedeeltelijk
in het huis wonen.
Vanaf dit schooljaar ben ik op de Hoekstien komen werken als intern begeleider. In principe
ben ik de dinsdagen op school. Ik voel me al erg op mijn gemak op school. Een enthousiast
team en lieve kinderen.
Naast de Hoekstien werk ik nog op een andere school; de Wjukslach, in Langezwaag.
De Hoekstien is niet geheel nieuw voor mij. In een ‘ver’ verleden heb ik mijn afstudeerstage
op de Hoekstien gedaan.En ongeveer 7 jaar geleden heb ik de toenmalige intern begeleider
een periode vervangen.

Ik hoop dat ik iets kan bijdragen aan de school.
Heeft u vragen voor mij, dan kunt u mij het beste bereiken via de mail (ib@hoekstien.nl).
Juf Marscha
Via deze nieuwsbrief wil ik me graag even voorstellen.
Mijn naam is Marscha Talman, ik ben 18 jaar.
In mijn vrije tijd ben ik te vinden bij mijn paard of in de sportschool, ook ben ik werkzaam
bij de supermarkt Poiesz in Gorredijk.
Ik zit momenteel in het tweede jaar van mijn opleiding onderwijsassistent in
Heerenveen. Voor mijn opleiding loop ik dit gehele schooljaar stage op maandag en
dinsdag op. Ik ben te vinden in de groepen 1/2/3.
Tot nu toe vind ik dit een superleuke school en heb ik al veel geleerd!
Juf Feija
Mijn naam is Feija Volbeda, ik woon in Tijnje en ben 17 jaar oud. Mijn hobby's zijn
paardrijden en tennis. Op dit moment zit ik in het examenjaar van de opleiding
onderwijsassistent, deze opleiding volg ik in Heerenveen op het Friesland College. In het
eerste jaar van mijn opleiding heb ik stage gelopen in groep 1/2/3, wellicht kent u mij hier nog
van.
Nu ben ik iedere donderdag en vrijdag te vinden in groep 4/5/6, ik heb het ontzettend naar
mijn zin op de Hoekstien en we gaan er een mooi schooljaar van maken!
Bij vragen of opmerkingen kunt u mij altijd even benaderen!
Aanpassingen corona-protocol
Sinds het begin van de corona-maatregelen houden
we ons aan het corona-protocol van Stichting
Comprix. Dat dat van belang is, blijkt wel. Sinds
twee weken is er op verschillende Comprix-scholen
melding gedaan van teamleden met een coronabesmetting. Gevolg hiervan is dat het onderwijs op
deze scholen in het gedrang komt.
We realiseren ons dat er veel regels zijn en we missen na zoveel weken/maanden het
contact met de ouders. Dit vinden we heel vervelend, maar onder de huidige
omstandigheden moeten we er met elkaar het beste van maken. We hopen op uw begrip
hiervoor. Schroom dan ook niet om te bellen of te mailen als er wat is, zodat we met elkaar
op de hoogte zijn van wat er speelt.
Het meest actuele protocol is op sommige onderdelen behoorlijk aangescherpt, vandaar dat
we u hierover informeren.
De basisgedachte van het hele coronaprotocol is om het gewone onderwijs zoveel mogelijk
door te laten gaan en zeer terughoudend te zijn met de zaken daaromheen. Dat blijkt ook
wel uit de extra maatregelen.
In de school is in principe alleen het reguliere team (inclusief schoonmaakster) aanwezig.
Studenten van de PABO en de opleiding tot onderwijsassistent zijn ook welkom op
scholen onder de voorwaarde dat zij de directeur toezeggen ook in hun vrije tijd de
afstand- en hygiënemaatregelen in acht nemen.
Vakdocenten zijn sinds vorige week niet meer welkom op school. Dat betekent dat de
lessen HVO en IMV (in ieder geval de komende 4 weken) niet meer doorgaan. De
gymlessen worden door de eigen groepsleerkrachten gegeven.
Personeel van De Stipe is op afspraak welkom.

De schoolarts is welkom. De logopedist, de schoolmaatschappelijk werker/werkster, de
dyslexiebehandelaar en vergelijkbare functies mogen hun werkzaamheden met kinderen
op school uitvoeren mits gezond en op afstand.
Ouderavonden mogen vooralsnog niet georganiseerd worden. Oudergesprekken zullen
zoveel mogelijk online of telefonisch plaatsvinden.
Bij groepsactiviteiten in de school zoals bijv. vieringen en musicals en het Sinterklaasfeest
mogen alleen leerlingen en personeelsleden aanwezig zijn. Hierbij dienen de
personeelsleden onderling wel de 1,5 meter afstand te handhaven.
Op school organiseren we geen cursussen of vergaderingen. Waar het kan, laten we dit
zoveel mogelijk online doorgaan.
Externen (iedereen behalve leerlingen en personeel) dragen (ook na schooltijd)
mondkapjes in de gangen/verkeersruimtes. Met toestemming van de directeur en onder
voorwaarde dat de afstandscriteria kunnen worden gewaarborgd, mag de schooldirectie
besluiten om in de werkruimtes/lokalen de mondkapjes niet te dragen. Mogelijk zal dit
besluit de komende weken worden aangescherpt.
Nu er meer coronabesmettingen zijn, zien we ook dat er steeds minder vervangers te
vinden zijn. We vragen u daarom om uit voorzorg alvast na te denken over eventuele
opvang voor uw kind(eren), voor het geval we geen vervanging hebben en een groep naar
huis moeten sturen. U hoort dit uiterlijk 7.30 uur op de dag zelf via Parro.
Oudergesprekken – online/telefonisch
Afgelopen week hebben juf Nynke en juf Janine met alle
leerlingen van groep 8 en hun ouders een voorlopig
adviesgesprek gehad. De leerlingen weten nu welk
voorlopig niveau passend is en kunnen aan de hand
daarvan Open Dagen van de middelbare scholen
‘bezoeken’. Vanwege de coronamaatregelen zijn deze
Open Dagen (bijna?) allemaal online.
Ook alle ouders van leerlingen in goep 1 t/m 7 worden allemaal uitgenodigd voor een
gesprek. In voorgaande jaren waren de gesprekken in november facultatief. Doordat we door
de corona-maatregelen minder contact hebben met ouders, willen we een gesprek met alle
ouders. Hierdoor zorgen we ervoor dat we alle leerlingen goed in beeld hebben. U ontvangt
de uitnodiging via Parro.
Heeft u een specifieke vraag voor de groepsleerkracht(en) van uw kind, dan kunt u deze
stellen via de mail of door een bericht in Parro te sturen.
Gezamenlijke studiemiddag 4 november gaat niet door –
leerlingen om 12.15 uur vrij
Door de nieuwe coronamaatregelen kunnen we de
gezamenlijke studiemiddag op woensdag 4 november niet door
laten gaan. De leerlingen gaan deze dag daarom gewoon tot
12.15 uur naar school (en zijn niet om 12.00 uur vrij).
Inmiddels is er een online alternatief bedacht, waardoor we de
studiemiddag op een later moment in aangepaste vorm toch door kunnen laten gaan. Dit zal
dinsdag 17 november na schooltijd zijn.

De leerlingenraad
De leerlingenraad is dit jaar o.l.v. juf Nynke al twee keer bijeen
geweest. In alle groepen is de tostidag opgestart en ook zijn er
positief kritische vragen gesteld over bijvoorbeeld de kapotte
schommel.
Groepsbesprekingen intern begeleider-leerkracht
Op dinsdag 17 november heeft Folkje een gesprek met alle
groepsleerkrachten bij ons op school. In dit gesprek wordt het
functioneren van de groep als geheel besproken, maar ook het
functioneren van alle leerlingen. Dit is in het kader van de
kwaliteitszorg bij ons op school. De gesprekken vinden viermaal per
jaar plaats. Deze keer zijn de gesprekken onder schooltijd gepland. Annet zal de
leerkrachten vervangen.
Jumbo spaaractie ‘Sparen voor je school’!
OBS De Hoekstien doet nog steeds mee aan de
actie ‘Sparen voor je school’ van de Jumbo in
Gorredijk. De actie loopt door t/m 17 november.

Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien
Bijlage: Team van de GGD dat dit schooljaar betrokken is bij onze school.

