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Agenda
Do. 10-12
Do. 17-12
Vr. 18-12
Ma 4-1
Do. 7-1
Wo. 13-1
Do. 14-1

Annet ’s middags Klein Overleg
’s Avonds kerstviering op school van 17.30 tot ongeveer 18.45 uur (zie
nieuwsbrief)
Leerlingen vanaf 12.00 uur, start kerstvakantie (t/m 3 januari 2021)! 
Weer naar school
Annet ’s middags Groot Overleg
Directieberaad
Teamvergadering 4

Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet hebben voldaan, zou u dit dan voor
kerstvakantie alsnog willen betalen? Bedankt, namens de oudervereniging!

Kerstviering
Donderdagavond 17 december zullen we op school met alle leerlingen kerst gaan vieren.
Door corona zal dit een beetje anders zijn dan voorgaande jaren.
De Oudervereniging financiert een (bestelde) maaltijd met een lekker toetje. We eten in de
eigen groepen. De leerlingen hoeven hiervoor zelf niets mee te nemen.
’s Middags maken we met alle leerlingen van de
school een lipdub op een echte kerstsong! We zijn
al begonnen met oefenen. De leerlingen van groep
7-8 hebben samen met juf Nynke de regie.
Als we de opname ’s middags filmen, moet deze
nog bewerkt worden. Na het eten zal de lipdub in
première gaan! Omdat ouders niet bij de
kerstviering kunnen zijn, zal de lipdub tegelijkertijd
via een link in Parro te zien zijn.
De tijd die overblijft vullen we met het zingen van
kerstliedjes.
Alle kinderen worden om 17.30 uur op school
verwacht en kunnen rond 18.45 uur weer opgehaald worden. Denkt u bij het brengen en
halen aan de 1,5 meter afstand? Alvast bedankt daarvoor.
Omdat we donderdagavond naar school gaan, zijn alle leerlingen vrijdagmiddag 18
december vanaf 12.00 uur vrij.

Thema-onderzoek door Inspectie
Op dinsdag 3 november heeft onze school deelgenomen aan het thema-onderzoek
‘Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie’ van de Inspectie van Onderwijs.
Het online gesprek is gevoerd door de directeur en intern begeleider van De Hoekstien.
We hebben een interessant gesprek gehad over hoe we werken aan de kwaliteit van ons
onderwijs en hoe dit verband houdt met onze leerlingpopulatie. Ook hebben we gesproken
over het zijn van een kleine school en hoe we ervoor zorgen dat ieder kind tot z’n recht komt.
We hebben een prettig gesprek gehad, waar we met voldoening op terug kunnen kijken.
Onderbouwscan
Op woensdag 6 januari zal er een onderbouwscan worden
uitgevoerd door de Rolfgroep (onze schoollleverancier). Een
specialist “jonge kind” komt langs om te kijken welke
materialen we in groep 1-2 hebben, wat vervangen kan
worden of wat er nog ontbreekt. Aan de hand van de
onderbouwscan zullen we nieuwe materialen gaan
aanschaffen. Zo kunnen onze leerlingen weer aan de slag met
modern en uitdagend ontwikkelingsmateriaal.
Rekenmethode
Vanaf schooljaar 2020-2021 willen we gaan werken met een nieuwe rekenmethode. Op dit
moment is onze rekenwerkgroep zich hierop aan het oriënteren. We hebben zichtzendingen
op school liggen en volgen online methode-voorlichtingen. In het voorjaar gaan we
proeflessen geven om tot een gedegen keuze te kunnen komen. We houden u op de hoogte.
Corona-maatregelen
De corona-maatregelen uit de nieuwsbrief van november blijven voorlopig van kracht.
Als aanvulling daarop voegen we de meest recente extra maatregelen vanuit het Comprixprotocol toe:




De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie
hiervoor:
 lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_ Ziekte--Besmettelijkheid.
Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) of bekende astma/hooikoortsklachten
naar school.
o

Voor leerlingen tot en met groep 2 van de basisschool blijft het advies dat zij in
principe niet getest hoeven worden als zij verkoudheidsklachten en/of koorts
hebben en/of benauwd zijn. Testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij
ze ernstig ziek zijn of uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen.

o

Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 geldt dat zij bij enkel verkoudheidsklachten
niet getest hoeven worden. Ook hier geldt: testen mag wel maar is geen dringend
advies, tenzij de leerling ook koorts heeft/benauwd is of anderszins ernstig ziek is,
uit het bron- en contactonderzoek naar voren komt of als het kind deel uitmaakt
van een uitbraakonderzoek (op advies van GGD).

Het bezoek van leerlingen van groep 8 tijdens de lesuren aan de scholen voor VO is
toegestaan onder de strikte voorwaarde dat de betreffende scholen voor VO de algemene
beschermingsmaatregelen inzake Corona in acht nemen.

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.

Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien
Bijlage: beslisboom 0 jaar t/m groep 8 (14 oktober 2020)

