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Belangrijke data
2020
1 december:
3 december:
4 december:
8 december:
15 december:
18 december:
25 december:

Meester Youri in groep 0/1
Géén surprise kijkmiddag
Sinterklaasviering; alle kinderen om 12.00 uur vrij!
Meester Youri in groep 2/3
Meester Youri in groep 7/8
Kerstviering ( Alle kinderen om 12.00 uur vrij!)
Hennie Bijker (onze administratief medewerkster) jarig

2021
4 januari:
20 januari:

Einde kerstvakantie; weer naar school!
Studiedag onderbouwleerkrachten: gr 0 t/m 3 vrij! (ingelast!)

Zonnetje van de maand
In deze nieuwsbrief willen we onze ‘conciërge’ Simone graag in het
zonnetje zetten. Zij zorgt ervoor dat er op de fruitdagen dienbladen vol
heerlijk fruit klaarstaan voor alle leerlingen. Het water loopt ervan in je
mond! Bedankt Simone, dat je steeds weer voor zo’n heerlijke traktatie
zorgt!

Sinterklaas op De Hoekstee
Sinterklaas en zijn Pieten hebben laten weten
dat ze ook dit jaar de kinderen van De Hoekstee niet zijn vergeten!
De Sint zal, anders dan andere jaren, niet op het schoolplein opgewacht
worden. Toch gaan we er met de kinderen weer een echt feest van
maken. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zullen Sinterklaas welkom
heten. Daarna zal de Sint de kinderen in hun klas met een bezoek
vereren. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken surprises en
gedichten voor elkaar.
De surprise-kijkmiddag zal dit jaar helaas niet doorgaan. De leerkrachten zullen foto’s van de
surprises op Klasbord plaatsen, zodat u er toch nog een inkijkje heeft.
Alle kinderen zijn op vrijdag 4 december om 12:00 uur vrij!

Kerst

Anders dan aangegeven op de schoolkalender, zal de kerstviering dit jaar plaatsvinden op
vrijdagochtend 18 december.
Om 8.30 uur gaan de schooldeuren open.
De kinderen worden dan in hun klas getrakteerd op een feestelijk kerstontbijt, verzorgd door
onze ouderraad.
Na het ontbijt komen we bijeen in de sfeervol versierde middenruimte. Iedere groep zal hier
een kerstoptreden verzorgen. We gaan proberen een livestream met thuis te realiseren, zodat
u thuis kunt meegenieten van de sfeer en de optredens. U ontvangt hierover nog informatie
van ons.
We sluiten de ochtend af met een kerstbioscoop. In de klassen
worden verschillende kerstfilms getoond. De groepen 1,2 en 3
zullen hierbij gesplitst worden van de overige groepen.
De kinderen mogen tijdens de film (als ze nog trek of dorst
hebben) hun van huis meegebrachte eten en drinken nuttigen.
Om 12.00 uur nemen we afscheid van elkaar en start de
kerstvakantie!

Woensdag 20 januari: extra studiedag leerkrachten groep 1/2/3
Om de ontwikkeling van de kleuters nóg beter te kunnen volgen en hier nóg beter actie op te
kunnen zetten, zijn we begonnen met de invoering van het programma Mijn Kleutergroep.
Het programma biedt vele mogelijkheden, waardoor een extra scholingsmoment voor de
leerkrachten van deze groepen nodig is. We hebben deze kunnen plannen op woensdag 20
januari. Op deze ochtend zijn de kinderen van groep 1/2/3 dus vrij. Door ouders en
verzorgers hiervan vroegtijdig op de hoogte te stellen, denken we dat iedereen voldoende tijd
te bieden hier met eventuele opvang op in te kunnen spelen.

Intekenen oudpapieracties 2021
Nog niet ingetekend voor het oudpapier ophalen in 2021? Klik op intekenrooster oudapieracties
2021 de Hoekstee - Google Spreadsheets en vul uw naam in op de datum van uw voorkeur. Uw
naam op meerdere plaatsen invullen mag natuurlijk ook.
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Parkeren bij China Garden mogelijk
Parkeren kan nu ook op het parkeerterrein van Chinees Indisch restaurant China Garden.
Vanuit de ouderraad is overleg gevoerd met de eigenaren van het restaurant en al gauw werd
er oplossingsgericht meegedacht. Wij zijn blij met deze geboden mogelijkheid en hopen dan
ook dat veel mensen hier bij het halen en brengen van de kinderen gebruik van gaan maken.

Kinderpostzegels 2020
De Kinderpostzegelactie heeft dit jaar 7,6 miljoen euro
opgebracht. Het geld is bedoeld om ieder kind een veilig thuis te bieden
waar ze gelukkig kunnen opgroeien. De kinderen uit groep 7/8 van De
Hoekstee hebben hieraan ook hun steentje bijgedragen. Zij haalden met
elkaar maar liefst €3.423,00 op. Een prachtig resultaat! Hiermee kunnen
veel kinderen geholpen worden.

EU-schoolfruit
Obs De Hoekstee neemt ook dit schooljaar weer deel aan het EUschoolfruitprogramma. 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 honingmeloen verdelen over 17 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 natuurlijk niet de
bedoeling dat kinderen als aanvulling op het schoolfruit koek/snoep mee naar
school nemen.

Vervanging wegens Corona
Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat leerkrachten zich moeten laten testen op Corona.
Onderwijspersoneel in het primair- en voortgezet onderwijs kan, indien nodig, toestemming
krijgen tot de voorrangsprocedure voor het testen op Covid-19. Deze voorrangsprocedure is
bedoeld voor het zo veel mogelijk voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat de
continuïteit van het primair proces niet in gevaar komt. Nu leerkrachten zich met voorrang
kunnen laten testen, zitten scholen hoogstens een dag zonder leraar of lerares die in
afwachting is van de testuitslag. Tenminste… als de leerkracht een negatieve testuitslag krijgt
en zich fit genoeg voelt om les te kunnen geven. We kunnen ook te maken krijgen met
leerkrachten die in quarantaine of zelfisolatie moeten gaan. In deze gevallen zal de leerkracht
enige tijd niet in staat zijn om op school les te geven. Erg vervelend, omdat het steeds
moeilijker wordt om bij afwezigheid van een leerkracht tijdig vervanging te regelen.
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Gelukkig hebben wij nog niet hoeven besluiten om kinderen naar huis
te sturen en we hopen dat we dat ook kunnen voorkomen door eerst
naar andere oplossingen te zoeken. Voor welke oplossing echter ook
gekozen wordt, het zal altijd flexibiliteit van leerkrachten, kinderen en
mogelijk dus ook ouders vragen. Wij vragen uw begrip daarvoor.

Inzamelingsactie voedselbank succes
In het kader van het project voeding stonden
er de afgelopen weken twee winkelkarren in
school waar kinderen etenswaren ten behoeve
van de voedselbank in konden leggen. Hier is
flink gebruik van gemaakt. De dozen op de
foto worden één dezer dagen aangeboden aan
de voedselbank van Westerveld. Allemaal
enorm bedankt voor jullie bijdrage.

Bureaustoel nodig?
Omdat in alle lokalen en de twee kantoorruimtes nieuwe bureaustoelen
zijn geplaatst, hebben we nog twee oude stoelen over. Heeft u
belangstelling voor zo’n weliswaar gebruikte maar nog functionerende
stoel, dan kunt u voor € 15 de nieuwe eigenaar worden. Stuur bij
belangstelling een mailtje naar a.elken@talentwesterveld.nl. Bij meer
belangstelling gaan we loten.

Even voorstellen
Mijn naam is Luca Scalise. Ik ben zestien jaar oud en ik loop stage bij de
hoekstee bij groep 4 en groep 6 in de klas van meester Cees. Ik doe de
opleiding Onderwijsassistent bij het Deltion college in Zwolle, Ik zit nu in het
eerste jaar van mijn opleiding en heb nog niet veel ervaring als
onderwijsassistent, maar ik hoop een boel ervaring te krijgen dit jaar op de
Obs De Hoekstee!
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Prikbord
Beste ouders/verzorgers,

De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Inmiddels mag uw kind weer volledig naar school, soms met
een aangepast programma. Helaas zijn er ook veel leraren ziek en soms moeten klassen toch weer thuis
onderwijs krijgen. Wij kunnen ons voorstellen dat deze situatie voor veel veranderingen zorgt voor uw kind
en uw gezin.
Met deze informatiebrief willen we u vragen of u en uw kind willen meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek. Wij onderzoeken het effect van de coronacrisis op de leefstijl van kinderen. In het jeugdjournaal
is pasgeleden al aandacht geweest voor dit onderzoek: https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg. Nu
de maatregelen weer zijn aangescherpt is het belangrijk om de effecten van de coronamaatregelen te blijven
onderzoeken.
Met dit onderzoek willen wij antwoorden krijgen op vragen zoals: Hoe beïnvloedt de coronacrisis de levens
en leefstijl van kinderen in Nederland? Welke kinderen krijgen meer verkoudheidsklachten? Zijn kinderen
meer of minder gaan bewegen? Hoe houden we onze kinderen zo gezond mogelijk tijdens en na deze crisis?
Het onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten die u per mail ontvangt. Het is de bedoeling dat u deze
samen met uw kind invult. Deelname is vrijwillig en anoniem. Via onderstaande weblink vindt u meer
informatie. U kunt klikken op de informatiebrief die voor u van toepassing is. U leest hier om wat voor
onderzoek het gaat, wat het voor u en uw kind betekent, en wat de voordelen en nadelen zijn. Wilt u de
informatie doorlezen en met uw gezin bespreken?
https://software.memic.maastrichtuniversity.nl/coach_COVID19/School/Ic

Indien u en uw kind mee willen doen, kunt u via dezelfde weblink het toestemmingsformulier voor ouders
invullen. Bij kinderen ouder dan 12 jaar, is het belangrijk om dit samen met uw kind te doen. Ook uw kind
vult dan een toestemmingsformulier in. Kinderen ouder dan 16 jaar mogen zelf beslissen of ze mee willen
doen aan het onderzoek, ouders hoeven dan geen toestemming te geven. Zodra u toestemming hebt
gegeven ontvangt u een email met de link naar de eerste vragenlijsten.
Het is mogelijk dat u dit verzoek tot deelname al heeft gekregen. Indien u al deelneemt willen wij u hiervoor
heel erg bedanken! Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen over dit onderzoek. Alle contactgegevens kunt
u vinden in de informatiebrochure. Uw hulp is hard nodig! Alvast onze dank!
Met vriendelijke groet,
Onderzoekersteam COLC Studie
Hoofdonderzoeker:Dr. Anita Vreugdenhil, kinderarts MUMC+
+31 43 385284
coach.kindergeneeskunde@mumc.nl
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