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Agenda
Wo. 21-10
Di. 27-10
Wo. 28-10
Do. 29-10
Vr. 30-10
Di 3-11

Wo. 4-11

Annet directieberaad
Annet cursus (Wolvega)
Folkje IB-bijeenkomst
Fietscontrole voor alle groepen
Bijeenkomst begrijpend lezen (onderbouw)
Annet cursus voor herregistratie schoolleider (Utrecht)
Vervanging digibord groep 7-8
Thema-onderzoek door Inspectie van Onderwijs
OV-vergadering
Nynke mentorentraining Pabo (Wolvega)
Gezamenlijke studiemiddag fusie (leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)

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
Op woensdag 30 september was de start van de
Kinderboekenweek. Het thema was ‘En
toen…’. Op het digibord werden de prenten uit het boek
“De steen en de tijd” getoond, terwijl juf Iska het verhaal
voorlas.
Van de Oudervereniging mochten we een aantal mooie
nieuwe boeken uitzoeken. Deze staan tentoongesteld in
de hal.
Wij houden van lezen en hopen het plezier in lezen ook
aan onze leerlingen over te kunnen brengen!

Tentoonstelling n.a.v. thema Kinderboekenweek
‘En toen…’
Daarnaast is tekendocent Bieke Huls in alle groepen
geweest om te werken over het thema ‘En toen…’.
In groep 1-2-3 is gewerkt over ridders en kastelen,
groep 4-5-6 heeft gewerkt over Egypte en groep 7-8
heeft gewerkt over de Gouden Eeuw.
Vandaag is de gemaakte kunst in school
geëxposeerd en hebben alle kinderen de
tentoonstelling kunnen bekijken.
Om u als ouders/verzorgers ook mee te laten genieten van de expositie ontvangt u een
filmpje en een fotocollage waar alle kunstwerken in te zien zijn.

Bericht vanuit de leerlingenraad
Deze kinderen zitten nu in de leerlingenraad
- Groep5: Rinse
- groep6: Fleur
- groep7: Loucka
- groep8: Jildou
Na de herfstvakantie doen we elke week tosti dag. Hier het schema:
Groep 1/2/3 op maandag
Groep 4/5/6 op donderdag
Groep 7/8 op vrijdag
Op deze dag moet je zelf brood meenemen (max. 1 tosti = 2 boterhammen op elkaar) en op
school wordt het geroosterd.
We doen het net even wat anders. Door de corona konden Fleur, Loucka en ik weinig doen,
dus we gaan tot de kerstvakantie door. Rinse is er nu nieuw bijgekomen.
Groet Jildou, namens de leerlingenraad.
Vervanging digibord groep 7-8
Op het digibord van groep 7-8 zijn de laatste tijd steeds meer geheimzinnige stipjes te zien.
Het blijken de led lampjes te zijn, die één voor één stuk gaan. Gelukkig heeft Comprix
besloten het digibord te vervangen. Dat zal gebeuren op vrijdag 30 oktober.
Thema-onderzoek Inspectie van Onderwijs
Onze school is uitgenodigd om mee te doen aan het thema-onderzoek ‘kwaliteitsverbetering
en leerlingpopulatie’ van de Inspectie. Met dit onderzoek wil de Onderwijsinspectie meer
zicht krijgen op de keuze en uitwerking van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op
basisscholen.
Het onderzoek zal plaatsvinden op dinsdag 3 november. Er zal een online gesprek zijn
tussen een inspecteur en de directeur en intern begeleider van de school.
Ventilatie in school
Vanwege COVID-19 is het belangrijk dat we de school goed ventileren. Dat betekent dat we
zo lang mogelijk ramen en deuren open (moeten) houden. Wilt u hier rekening mee houden
met de kleding van uw kind(eren). Een trui of vest mee naar school is erg fijn.
Gymkleding
De afgelopen periode kwam het regelmatig voor dat leerlingen geen juiste gymkleding bij
zich habben. Wilt u in de herfstvakantie de gymkleding goed controleren?
In verband met de veiligheid willen we graag dat alle leerlingen gymschoenen dragen
(zonder gymschoenen mag je niet meedoen met de les) en meisjes met lang haar hun haren
in een staart dragen. Alvast bedankt!
Uitwisseling gegevens voor wetenschappelijk onderzoek
Alle scholen van Stichting Comprix leggen in het leerlingvolgsysteem gegevens vast over de
toetsresultaten van leerlingen. De overzichten die er met de toetsresultaten kunnen worden
gemaakt helpen ons om onderwijs af te stemmen. Ook in gesprekken die wij voeren met
externen zoals de Onderwijsinspectie leggen we toetsresultaten voor.
Stichting Comprix deelt ook toetsresultaten voor wetenschappelijk onderzoek en met
instanties zoals het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek en het NCO (Nationaal
Cohortonderzoek Onderwijs). Dit vinden we belangrijk omdat het bijdraagt aan het
verbeteren van ons onderwijs en van het onderwijs in heel Nederland. Het beschikbaar
stellen van toetsresultaten is daarom een gerechtvaardigd belang.
De uitwisseling van toetsresultaten vindt altijd geanonimiseerd plaats. De uitgewisselde
gegevens zijn nooit herleidbaar tot een naam of een leerling. De AVG (Algemene

Verordening Gegevensbescherming) heeft als doel om de persoonsgegevens van leerlingen
te beschermen. Toetsresultaten zijn echter geen persoonsgegevens. Dit betekent dat wij ook
geen toestemming aan ouders vragen voor deze uitwisseling.
U kunt wel bezwaar maken tegen het uitwisselen van toetsresultaten van uw eigen kind. Uw
bezwaar kunt u kenbaar maken aan de directeur van de school.
Wilt u meer weten over het wetenschappelijke onderzoek en de uitwisseling van
toetsgegevens, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming bij de
Stichting Comprix sjoerd.bonnema@comprix.nl.

Jumbo spaaractie ‘Sparen voor je school’!
OBS De Hoekstien doet mee aan de actie ‘Sparen
voor je school’ van de Jumbo in Gorredijk. Sinds
woensdag 30 september t/m 17 november 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.

Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

Bijlage: informatie van De Muziekbende

