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Agenda
Ma 4-1
Do. 7-1
Wo. 13-1
Do. 14-1
Di. 19-1
Wo. 20-1

Start online lessen
Annet ’s middags Groot Overleg (online)
Directieberaad (online)
Teamvergadering 4 (online)
Studiemiddag teams Hoekstien en Wjukslach (zie verderop in de nieuwsbrief)
Schoolfotograaf (gaat niet door)

Thuisonderwijs
De eerste week van thuisonderwijs zit erop. Alle
leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen elke dag online les.
En wat zijn we trots op alle leerlingen die thuis ontzettend
goed en serieus met hun werk bezig zijn! Ook zien we
veel papa’s en mama’s en zelfs opa’s en oma’s of pakes
en beppes die er met ons voor zorgen dat het onderwijs
toch doorgaat.
Allemaal hartstikke bedankt voor jullie inzet! Met elkaar
moeten we er maar het beste van maken. Hopelijk duurt
de periode van thuisonderwijs niet al te lang, maar de
eerste berichten die in Den Haag gelekt zijn, zijn nog niet
al te positief. We wachten de berichten af…
Mocht de periode van thuisonderwijs verlengd worden,
dan organiseren we mogelijk nog een ophaalmoment voor nieuwe materialen. U hoort dit
dan z.s.m. van ons.
Gezamenlijke teammiddag dinsdag 19 januari
Op dinsdagmiddag 19 januari zouden het team van Hoekstien en het team van de Wjukslach
een gezamenlijke teammiddag hebben. Deze gaat niet door en zal worden verplaatst naar
een middag later in het schooljaar. Wanneer precies is op dit moment nog niet vast te
stellen. Deze nieuwe middag zal tijdig met u worden gedeeld.

Bedankt!
In de kerstvakantie heeft Wilmer Drenth
(vader van Rinse en Hedser) de bankjes
die bij de zandbak staan vervangen. Het
ziet er prachtig uit en kunnen de
bankjes nu weer gebruiken!
Wilmer, heel erg bedankt!

Jumbo ‘Sparen voor je school’
De actie ‘Sparen voor je school’ van Jumbo Gorredijk was
voor onze school een groot succes. Met iedereen die punten
voor de school heeft gespaard hebben we het prachtige
bedrag van €573,14 bij elkaar gespaard. Fantastisch!!
Vanaf deze week kunnen we dit bedrag besteden in een
speciale webshop. We gaan een paar mooie nieuwe
materialen voor de leerlingen van de Hoekstien uitzoeken.
Iedereen die mee gespaard heeft, heel erg bedankt!

Privacy voorkeuren doorgeven in Parro
De scholen doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met
de privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders
specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt en dit wettelijk
verplicht is, heeft Parro een manier gevonden om dit heel makkelijk en
veilig op te lossen. Alles staat in één keer op de juiste plek in ons
leerlingvolgsysteem ParnasSys.
Hoe werkt het?
Als school hebben we toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Deze toestemming
kunt u zelf doorgeven of aanpassen in Parro. We willen u vragen te controleren of deze
privacy-voorkeuren nog kloppen.
Dit kunt u doen via de volgende stappen:
1. Ga naar het vierde tabblad Instellingen.
2. Tik op Privacy-voorkeuren.7
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het
kind.
Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in ParnasSys heeft ingesteld. U heeft
dit in het verleden al eens aangegeven.
Wat zijn de voordelen voor ouders?
Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven waar zij wel en geen toestemming voor geven.
Ook tijdens het schooljaar kan de ouder inzien wat hij aan het begin heeft doorgeven.
Onderbouwscan
Op woensdag 6 januari is er een onderbouwscan uitgevoerd
door de Rolfgroep (onze schoollleverancier). Een specialist
“jonge kind” is op school geweest om te kijken welke
materialen we in groep 1-2 hebben, wat vervangen moet
worden of wat er nog ontbreekt. Aan de hand van de
resultaten van onderbouwscan zullen we nieuwe materialen
gaan aanschaffen. Zo kunnen onze leerlingen weer aan de
slag met modern en uitdagend ontwikkelingsmateriaal!

Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

