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Agenda
Ma. 8-2
Di. 9-2
Di. 16-2
Wo. 17-2
Do. 18-2
Za. 20-2
Ma. 1-3
Wo. 3-3
Ma. 15-3
Di. 16-3
Wo. 17-3

Leerlingen weer naar school?
Studiedag team (gaat niet door!). Alle leerlingen gaan deze dag naar school
Annet afwezig i.v.m. bijscholing voor herregistratie schoolleidersregister
Directieberaad (online)
GGD onderzoek leerlingen groep 7 (zie verderop in nieuwsbrief)
Start voorjaarsvakantie
Weer naar school (einde voorjaarsvakantie)
Studiedag team (leerlingen hele dag vrij)
Kinderboekenschrijver Pieter Koolwijk bij groep 4-5-6 in de klas
MR-vergadering (20.00 uur)
Groep 4-5-6 naar voorstelling ‘de Rattenvanger’ in de Skans - Gorredijk
Annet afw. i.v.m. bijscholing voor herregistratie schoolleidersregister
Open Dag? (onder voorbehoud)
Annet Groot Overleg

Thuisonderwijs
Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt vernomen, lijkt het erop dat het basisonderwijs en de
kinderopvang per maandag 8 februari weer open gaan. Dat betekent dat deze week de
laatste week thuisonderwijs zal zijn.
Dat is goed nieuws voor de leerlingen!
Hoe het openen van de scholen er precies uit gaat zien en welke spelregels we daarbij
zullen hanteren, is nu nog niet duidelijk. Dit hoort u in de loop van de week van ons.
Cito-toetsen
De periode januari/februari gebruiken we jaarlijks om de toetsen van het
Cito-leerlingvolgsysteem af te nemen. Op basis van de resultaten van de toetsen, kunnen we
de ontwikkeling van leerlingen volgen. Juist in deze vreemde tijd juist zo belangrijk om te
doen.
Naast de cognitieve ontwikkeling vinden we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van
leerlingen erg belangrijk. We gunnen alle kinderen daarom eerst de tijd om weer te wennen
op school. Daarom gaan we eerst twee weken ‘gewoon’ naar school. Daarna start de
voorjaarsvakantie.
Na de voorjaarsvakantie gaan we langzaam beginnen met de Cito-toetsen. We spreiden de
toetsen uit over twee weken, waarbij we het welbevinden van de leerlingen voorop stellen.
Zo willen we bereiken dat de leerlingen op een ontspannen wijze kunnen laten zien wat ze
de afgelopen periode hebben geleerd.
Na afname van alle toetsen zullen we de balans opmaken. Ook zullen we de week van de
contactgesprekken daarna plannen om de resultaten van uw kind met u te bespreken. Dit
wordt medio maart. U ontvangt hier t.z.t. een uitnodiging van.
Ouders van groep 8 ontvangen deze week nog extra informatie over de Cito-toetsen en het
voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs.

Studiedag team 9 februari wordt verplaatst en wordt een studiemiddag!
Op dinsdag 9 februari zou het team een studiedag hebben.
Onder normale omstandigheden hadden we de afgelopen
weken Cito-toetsen in groep 2 t/m 8 afgenomen. We hadden
een groot deel van de studiedag dan ook zullen gebruiken
voor het analyseren van toetsgegevens, het evalueren van
schooldoelen, etc. Door de periode van thuisonderwijs
hebben we geen Cito-toetsen kunnen afnemen. De studiedag
gaat daarom niet door op 9 februari en zal doorgeschoven worden tot ná de afname van de
Cito-toetsen.
Omdat de leerlingen de afgelopen weken veel onderwijs hebben gemist, zullen we een
studiemiddag plannen. U hoort z.s.m. wanneer deze studiemiddag zal zijn.
De studiedag van 3 maart gaat wél door. Op deze dag staat ’s ochtends de teamcursus
‘Bewegend Leren’ gepland. ’s Middags hebben we de cursus ‘Parnassys Leerlijn Jonge
Kind’. We hopen dat deze ondanks alle maatregelen toch doorgang kan vinden. De
leerlingen zijn deze dag wél vrij.
HVO
Op het nippertje van het geven van thuisonderwijs, gaat meester Jochem aanstaande
woensdag een online les HVO geven aan groep 7-8. Juf Janine zal tijdens deze les ook
online aanwezig zijn. Of de lessen bij het openen van de scholen ook weer helemaal fysiek
gegeven zullen worden, zal afhangen van wat Comprix besluit over het inzetten van
vakdocenten in de scholen. We wachten rustig af, maar kijken in ieder geval eerst uit naar de
HVO-les van woensdag a.s!
Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen waren van 20 t/m 30 januari. Dit jaar was het prentenboek van
het jaar ‘Coco kan het!’.
Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen.
Alleen Coco durft niet. Wat als ze valt? Of als
een kat haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan
ze samen met haar vriendjes mooie vormen
vliegen. Is Coco klaar om haar vleugels uit te
slaan?
Juf Gea heeft het boek voorgelezen aan alle
leerlingen van groep 1 t/m 3. Dit filmpje is/was in
Classroom te bekijken. Ook had het pakket met materialen
van groep 1 t/m 3 allerlei leuke opdrachten die passen bij het prentenboek.
Jumbo ‘Sparen voor je school’
We hebben het bij elkaar gespaarde bedrag de afgelopen weken goed besteed in de
webshop van de Jumbo-actie.Vorige week zijn de bestelde materialen op school geleverd.
Gelukkig zijn de kinderen snel weer op school, zodat we er ook echt plezier van kunnen
hebben!

Oproep vanuit de Oudervereniging:
Aan alle ouders van de kinderen van OBS de Hoekstien,
De oudervereniging is op zoek naar een nieuw lid voor in de OV!
Lijkt het jou leuk om mee te denken over de activiteiten voor de kinderen, zoals laatste
schooldag, schoolreisje en kerst, laat het ons weten!
We overleggen om de 8 weken.
Meld je aan via één van de OV-leden of bij de directeur.
Met vriendelijke groet,
Klaas Zwama, Nienke Bootsma, Larissa Kuiper, Eduard
Zijlstra.

Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

