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In deze nieuwsbrief willen we alle fruit-ouders van de onderbouw graag even in 

het zonnetje zetten. Zij zorgen ervoor dat er op de fruitdagen dienbladen vol 

heerlijk fruit klaarstaan voor onze leerlingen van de onderbouw. Het water loopt 

ervan in je mond! Bedankt dat jullie steeds weer voor zo’n heerlijke traktatie 

zorgen! 

 

Aanpassing schooltijden per 25 februari 2019 

Direct na de voorjaarsvakantie zal de  pauze ingekort worden 
naar een half uur. Een kwartier eten / een kwartier naar 

buiten. De leerkrachten verzorgen de pleinwacht. Het 
contract met Kaka wordt opgezegd. 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

18 t/m 22-02: Voorjaarsvakantie 

25-02 :   Inschrijving oudergesprekken gr 1 t/m 6 

25-02 :   Juf Roanne terug van zwangerschapsverlof 

26-02 :   Overleg onderwijsteam 

 

4 t/m 7 – 03:  Oudergesprekken groep 1 t/m 6 

05-03 :  De dag van techniek op Stad & Esch Diever voor groep 7/8 

08-03 :   Rapporten mee 

13-03 :  Grote schoolschoonmaakavond 

15-03 :  Landelijke Onderwijsstaking De school is gesloten! 

22-03 :  Creamiddag groep 5 t/m 8 

25-03 :  Overleg Onderwijsteam Zelfregulerend werken 

26-03 :  Spelletjesmiddag gr 1/2 

28-03 :  Groep 5/6  Over de Tong 

   Groep 7/8  Klasselunch 

   Groep 1/2 Maandsluiting om 13.45 uur 

   Gezamenlijke MR-vergadering 

29-03 :  Speelgoedmiddag gr 1/2  

   Creamiddag groep 5 t/m 8 
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Als de leerkracht van mening is dat een kwartier te kort is voor de lunch dan kan 

hij/zij ervoor kiezen om  al om 11.55 uur te beginnen met eten. Deze kinderen 
hebben dan 20 min. voor het nuttigen van hun lunch. 

De woensdagmiddag eindigt om 12.15 uur i.p.v. om 12.30 uur 
De eindtijd op de andere dagen wordt 14.15 uur i.p.v. 14.30 uur 
 

Juf Ria neemt afscheid van het onderwijs 

In deze periode van het schooljaar gaat de blik langzamerhand ook alweer naar 
het volgende jaar. De belangrijkste vragen die dan altijd de revue passeren: 

Hoeveel groepen kunnen we maken en welke leerkrachten gaan deze groepen 
bemensen? Leerkrachten worden hier altijd nauw bij betrokken en kunnen 

aangeven waar hun wensen of voornemens liggen.  
 
Juf Ria Molenkamp heeft onlangs in het team bekend gemaakt dat zij besloten 

heeft om na dit schooljaar de "eretitel" juf neer te leggen en dus te stoppen als 
leerkracht. Erg jammer voor onze school en kinderen, maar uiteraard 

respecteren wij haar besluit. 
 
In overleg met Ria is dit bericht niet meer dan een kennisgeving. Afscheid nemen 

doet Ria namelijk pas in de laatste week. Tot die tijd wil ze vooral bezig zijn met 
"haar" kinderen en hen bieden wat ze nodig hebben: een leerkracht die hen helpt 

te groeien. Wij wensen haar daarbij alle plezier toe en zullen op onze beurt 
genieten van haar collegialiteit en professionaliteit. 
 

Onderwijsstaking vrijdag 15 maart 

Het onderwijs houdt halverwege maart een actieweek die op vrijdag 15 maart 
eindigt met een landelijke staking. De FNV-bonden Algemene Onderwijsbond 

(AOb) en FNV Onderwijs en Onderzoek roepen leden uit alle onderwijssectoren op 
mee te doen. De leerkrachten van obs de Hoekstee geven gehoor aan deze oproep. 

Hierdoor zal de school op vrijdag 15 maart de gehele dag gesloten zijn!  
Wij willen met deze staking 
vlak voor de verkiezingen 

voor de Provinciale Staten 
op 20 maart duidelijk 

maken dat er meer geld 
nodig is om lerarentekorten 
tegen te gaan. 

Investeringen zijn 
broodnodig. Wij willen dat 

er een 
investeringsprogramma 
voor het hele onderwijs 

komt, om achterstanden in 
te lopen en om te werken aan kwaliteitsverbetering. Het onderwijs moet een 

aantrekkelijke sector worden om in te werken! 
 

In verband met de lerarenstaking op 15 maart zal de creamiddag voor de 
groepen 5 t/m 8 verschoven worden naar vrijdag 29 maart! 
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Grote Schoolschoonmaak 

Elk jaar organiseert de ouderraad een schoonmaakavond. Het 

is fijn als onze kinderen les krijgen in een schoon en fris 

gebouw. Deze grote schoonmaakbeurt helpt hier enorm aan 

mee. Ook dit jaar doen we weer een beroep aan alle ouders 

om ons op 13 maart te komen helpen! Vele handen maken licht werk en het is 

nog gezellig ook! Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een flyer voor deze 

schoonmaakavond 

 

Schoolaudit 

Zelfevaluatie neemt een steeds prominentere plaats in in het onderwijs.  Daarom 
heeft de Stichting Talent in haar beleid opgenomen dat er op iedere school 

jaarlijks een audit wordt gehouden. Een dag lang wordt de school bezocht door 
één of twee auditoren, die aan de hand van een onderzoeksvraag het volgende 

programma doorlopen: 
- Gesprek Directeur en IB-er 
- Lesbezoeken 

- Gesprekken met enkele leerkrachten 
- Gesprekken met enkele ouders 

- Gesprekken met enkele kinderen 
- Terugkoppeling aan het team 

 

Op obs De Hoekstee wordt de audit op 12 maart gehouden.  
 

Gym  

De laatste tijd komt het geregeld voor dat kinderen op de gymdagen hun fiets 

en/of gymkleding niet bij zich hebben. Wilt u uw kind(eren) hieraan helpen 

herinneren? Wij vinden het erg vervelend als deze kinderen niet mee kunnen 

doen met de gymles. Hieronder vindt u het gymrooster voor schooljaar 

2018/2019 

 

Groep 3/4  Maandag 12.30 uur 

  Woensdag 10.30 uur 

 

Groep 5/6 Maandag 10.30 uur 

  Woensdag 11.30 uur   

 

Groep 7/8 Woensdag 08.30 uur 

  Vrijdag 11.15 uur 

 

Valerianne volgt de opleiding vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs voor het 

primair onderwijs. Zij moet hiervoor een aantal gymlessen geven. Om hieraan te 

kunnen voldoen, zal Valerianne af en toe een gymles van de eigen leerkracht (gr 

5/6 en 7/8) overnemen. 
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Inzet werkdrukgelden 

In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen extra middelen krijgen om 
werkdruk aan te pakken.  Iedere school in het basisonderwijs heeft voor 

schooljaar 2018-2019 een bepaald bedrag per leerling ontvangen. 
Op obs De Hoekstee werd dit geld ingezet voor de pleinwacht in de pauze. Nu de 
pauze verkort wordt en daardoor het contract met Kaka voor de pleinwacht 

opgezegd is, blijft er een bedrag 
voor werkdrukvermindering 

staan. Omdat het bijhouden van 
de klassenadministratie en het 
schrijven van groeps- en 

handelingsplannen veel tijd 
opslokt, willen de leerkrachten 

daar graag in ondersteund 
worden. Na de voorjaarsvakantie 
zal Valerianne een extra dag op 

school aanwezig zijn om steeds 
één van de leerkrachten te 

vervangen. Deze leerkracht zal 
dan op school werken aan 

voornamelijk administratieve 
taken. 
 

 

Schoolfruit  
Obs De Hoekstee neemt dit schooljaar deel aan het EU-

schoolfruitprogramma. We willen hiermee het eten van groente 
en fruit stimuleren en de kinderen kennis laten maken met 
allerlei soorten groenten en fruit. 20 Weken lang krijgen we 

drie dagen per week voor ieder kind fruit aangeboden. De ene 
keer krijgen de kinderen een mandarijntje, een andere keer 

moeten we een watermeloen verdelen over 20 kinderen. Niet 
ieder kind zal voldoende hebben aan het aangeboden fruit. 
Natuurlijk kunt u uw kind(eren) dan wat (extra) fruit van thuis 

meegeven. Het is niet de bedoeling dat kinderen als aanvulling 
op het schoolfruit koek/snoep mee naar school nemen.  

Een aantal keer per jaar evalueren wij de fruitleveringen met 
de leverancier. Wij stellen het zeer op prijs als u eventuele 

verbeterpunten bij ons aan wilt geven.  
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Op 13 maart 2019 van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur 

 

 
 

 

Is het weer tijd voor de  

jaarlijkse grote schoonmaak! 
 

 

Dagelijks wordt de school schoongemaakt door onze  

schoonmaakster. Zij krijgt hiervoor weinig tijd en hierdoor  

worden alleen de dagelijkse dingen schoongemaakt.  

Daarom organiseren we als ouderraad samen met  

het team is 1x per jaar een grondige schoonmaak  

door ouders en leerkrachten. Dit is absoluut nodig  

om onze kinderen een schone school te geven. 

Vele handen maken licht werk! Per gezin is er een vader en/of moeder gewenst die komt 

helpen. We maken er met z’n allen een gezellige avond van en dan is de school in korte 

tijd weer heerlijk schoon. 

Dit jaar is er één avond waarop zowel de onderbouw, bovenbouw en de gezamenlijke 

ruimtes worden schoongemaakt.  

Op de avond zelf wordt u ontvangen door enkele leden van de Ouderraad en de 

aanwezige leerkrachten. We beginnen met een korte taakverdeling en er staat de koffie 

en thee voor u klaar.  

U zal ontdekken dat het schoonmaken echt nodig is! Laten we hier allemaal aan 

meehelpen. 

U wordt verwacht op 13 maart om 19:00 uur in de middenruimte van de school. Voor 

poetsspullen wordt gezorgd. 

 

Vragen? Stel ze aan één van de 

OR-leden. De leden van de 

ouderraad 

Josine van der Brugge 

 Trea Verweij 

Gina Velner 

   Dennis Wagenaer 

   Beate Moeken 

   Klaske Feenstra 

   Bianca Voorstok 

                    Rianne bijlsma 

   Liane Winter                                                                            
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Prikbord 

 


