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Agenda
Di. 25-8
Di. 1-9
Wo. 2-9
Di. 8-9
Ma. 14-9
Wo. 16-9
Do. 17-9

Buurtsportcoach Jeltse geeft gymles aan groep 4 t/m 8 op veld
Verkeersdag voor alle groepen (9.15 – 12.30 uur)
Eerste gymles in de gymzaal in Langezwaag
Teambijeenkomst begrijpend lezen (na schooltijd)
Start HVO-lessen in groep 7-8
Jeltse voor gymles aan groep 4 t/m 8 (gymzaal)
HERINNERING Gezamenlijke studiedag Nieuw Allardsoog (met team OBS De
Wjukslach) leerlingen zijn vrij
Annet directieberaad
MR-vergadering

De eerste week zit erop. We zijn begonnen met 36 leerlingen, verdeeld over groep 1-2-3 (12
leerlingen), groep 4-5-6 (13 leerlingen) en groep 7-8 (11 leerlingen). Juf Nynke is er vanaf
deze week weer, heel fijn.
Er zijn ook een paar nieuwe gezichten. Jaro en Benthe zijn net 4 jaar geworden en zitten
sinds deze week bij ons op school. Juf Folkje (Intern Begeleider) en juf Wendy (groep 4-5-6)
zijn dit jaar nieuw bij ons op school en ook mochten de stagiaires weer van start gaan. Juf
Marscha is op maandag en dinsdag bij groep 1-2-3 en juf Feija is op donderdag en vrijdag bij
groep 4-5-6. De nieuwe juffen zullen zich in de nieuwsbrief van september aan u voorstellen.
Voor iedereen die nieuw is, van harte welkom en we hopen dat jullie je snel thuis voelen op
de Hoekstien!
Project Verkeersflits
Aanstaande dinsdag 25 augustus organiseert onze school een
verkeersdag voor alle leerlingen. Alle groepen krijgen les van
een gastdocent van VVN. Zo leert de onderbouw bijvoorbeeld
veilig oversteken, krijgt de middenbouw les over de dode hoek
en de remweg en krijgt de bovenbouw les over Traffic Skills.
Bij één van de gastlessen is een stukje openbare weg
afgesloten. De betreffende buurtbewoners zijn daarvan op de
hoogte gebracht.
Gymles van meester Jeltse en vanaf 1 september weer gym in de gymzaal
Dit schooljaar geeft meester Jeltse Mud weer gymles aan de kinderen van groep 4 t/m 8. Hij
komt om de week op dinsdag. Vanaf dinsdag 1 september gaan we weer gymmen in de
gymzaal in Langezwaag. In de bus zullen alle volwassenen en mondkapje dragen, i.v.m.
COVID-19.
Zorgt u ervoor dat de gymtas met gymkleding en gymschoenen weer compleet is? En.. dat
alles nog past?

Start methode Estafette 3
Dit schooljaar beginnen we met een nieuwe methode
voortgezet technisch lezen in groep 4 t/m 8. We hebben
gekozen voor Estafette 3. Deze methode biedt ons de
mogelijkheid om binnen de groep op verschillende niveaus
les te geven. Deels werken we met boeken en
werkboeken, maar er wordt ook veel geoefend met behulp
van het digibord. Ook is het vak begrijpend lezen is
verwerkt in de methode Estafette. We zijn enthousiast over
de afwisselende werkvormen en de prachtige materialen.

IMV
Vanaf week 37 hebben de kinderen van groep 4-5-6 en groep 7-8 elke vrijdag weer IMV.
Groep 4-5-6 gaat aan de slag met mondharmonica/keyboard en groep 7-8 krijgt les op de
gitaar.
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
vandaag een formulier mee naar huis gekregen.
Zou u dit uiterlijk vrijdag 28 augustus willen inleveren op school? Wij
zorgen ervoor dat alles bijgewerkt wordt en we u in geval van nood
altijd kunnen bereiken.

Vooraankondiging spaaractie!
OBS De Hoekstien gaat meedoen aan de actie
‘Sparen voor je school’ van de Jumbo in Gorredijk.
Vanaf woensdag 30 september krijgt u bij elke €10,aan boodschappen een spaarpunt. Deze spaarpunt
kan toegekend worden aan onze school. 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… houd de
berichten over de actie goed in de gaten!

Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

BERICHT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Aan alle ouders/verzorgers van leerlingen van
OBS De Hoekstien,

Nu Altine Scheper en Miranda Brouwer voor de zomervakantie onze
medezeggenschapsraad verlaten hebben, blijft de MR met 2 ouders en 2
leerkrachten over. Voor de dagelijkse gang van zaken is dit aantal MR-leden
voldoende, maar met het oog op de fusie heeft de oudergeleding behoefte om met
meer ouders te sparren.
Wij willen daarom een soort denktank organiseren, waarin ouders kunnen
meedenken met de oudergeleding van de MR. Het is bedoeling dat deze denktank
enkele keren per jaar samenkomt. We willen daarmee waarborgen dat de ouders
voldoende vertegenwoordigd zijn in dit traject. Uiteraard zullen op de belangrijke
momenten in het proces alle ouders geraadpleegd worden.
Voor deze denktank zoeken wij een ouder uit de onderbouw, een ouder uit de
middenbouw en een ouder uit de bovenbouw. Wie wil met ons meedenken?
Aanmelden kan bij een van de ouderleden van de MR.
Na de eerstvolgende MR-vergadering op 17 september, zal de denktank van start
gaan.
Met vriendelijke groet,
Oudergeleding Medezeggenschapsraad OBS De Hoekstien.
Alice Stornebrink – voorzitter
Hilde Drenth-de Boer – secretaris

