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Belangrijke Data
07 juli:
11 juli:
14 juli:

Excursiegroep 6 naar Rijksmuseum (samen met 4 t/m 8 van obs De Hoekstee)
Musical groep 7 en 8, aanvang 19.30 uur.
Zomerfeest. Locatie: Zwem- en speelparadijs het Bosbad, 18.00 uur

28 aug:
05 sept:

1e schooldag van nieuwe schooljaar
Ouderavond kanjertraining (19.30 uur)

Fijne vakantie

Het team van OBS de Hoekstee wenst iedereen een hele…….

Zonnetjes van de maand
Eén keer per week kunnen kinderen boeken uit onze schoolbibliotheek lenen. Om tot een goede
keuze te komen en voor de administratieve afhandeling staan onze biebouders paraat. Zij
geven tips, houden de boel op orde en staan ook in nauw contact met juf Monique, onze Taalleesspecialist. Van de mooie groep biebouders nemen Irene Kraaijenbrink en Gwenda Aarts
afscheid. Irene is nog een jaartje doorgegaan nadat haar jongste zoon Rick vorig jaar de school
heeft verlaten en nu Raja naar het VO gaat, is ook voor Gwenda de tijd rijp om andere dingen
te gaan doen. Beiden willen we enorm bedanken voor hun inzet en bij het stimuleren van het
lezen. De zonnestralen zijn voor alle biebouders en in het bijzonder voor jullie.

Afscheid juf Anna en juf Tiny
Eind volgende week, als we de vakantie inluiden, nemen we afscheid van twee collega’s: juf
Tiny en juf Anna.
Zoals bekend konden we juf Anna volgend jaar geen plaats op onze school bieden, omdat we
het nu eenmaal (o.a. de afname van corona-gelden) met minder formatie dan het afgelopen
jaar moeten doen. We vinden het superfijn dat zij onlangs heeft gehoord dat ze volgend jaar
een fulltime baan aangeboden heeft gekregen op een school in Oosterwolde voor groep 7/8.
Van harte gefeliciteerd, Anna. En veel plezier met de kinderen in Oosterwolde.
Zoals Tiny het in de vorige nieuwsbrief heeft verwoord, liggen er persoonlijke en begrijpelijke
keuzes onder het vertrek van juf Tiny. Voor haar een toekomst zonder collega-leerkrachten,
ouders of kinderen. Dat zal best even wennen zijn, maar Tiny kennende gaat zij daar
ongetwijfeld snel haar weg in vinden. Tiny is officieel nog in dienst tot eind augustus en zo
benadert zij haar afscheid ook. De komende tijd staan voor haar in het teken van afronden en
overdragen. Het afscheid van collega’s gaan we dus plannen in de laatste week van de
zomervakantie.
Tiny en Anna dank voor jullie betrokkenheid, de fijne samenwerking, de humor en de fijne
gesprekken. Dank voor jullie inzet voor obs de Hoekstee.

Musical
Op maandagavond de afscheidsmusical met de mysterieuze titel “A + B = Groen” door de
groepen 7 en 8 opgevoerd. Deze musical is wederom door juf Susan geschreven. De musical
symboliseert ook het afscheid van onze groep 8 leerlingen. Zij zetten hun schoolloopbaan op
verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs voort.
Raja, Sanne, Ian, Daniël, Fenna, Twan, Ruben, Emma, Siebren, Jayden, Dyan, Lotte, Stasz
en Jesse: Wij wensen jullie daarbij ontzettend veel plezier, doorzettingsvermogen, succes en
nieuwe vrienden toe. En kom nog eens langs!!

Zomerfeest
Samen met de ouderraad organiseren we op 14 juli het Zomerfeest. Op een speelse en feestelijke manier
sluiten we hiermee het schooljaar 2021-2022 gezamenlijk af.
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Ouderavond kanjertraining: 5 september
De kanjertraining is onze aanpak om onderling vertrouwen en een goed schoolklimaat te
realiseren. Om de paar jaar willen we een ouderavond organiseren, waarop een expert van
Kanjertraining uitleg en toelichting over de aanpak komt geven. Daar Corona is dit er de
laatste jaren niet van gekomen, maar daar gaat verandering in komen. Op 5 september
(19.30 uur) staat de ouderavond ingepland. Noteer deze datum dus vast in jullie agenda.
Natuurlijk sturen we nog een herinnering aan het begin van het schooljaar.

Prikbord
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Monkey Fun Run Steenwijk
Vestingstad editie
Het is tijd om Steenwijk op zijn vestingen te laten schudden tijdens de Monkey
Fun Run! Kracht, snelheid, behendigheid, teamspirit en het belangrijkste: FUN!

Monkey Fun Run
Op zondag 17 juli 2022 vindt in Steenwijk de MonkeyFunRun Steenwijk
Vestingstad Editie plaats. Durf je het aan?
Dezelfde vette obstacle run maar dan met 40+ obstakels; groter, stoerder,
zwaarder, sensationeler en vooral meer FUN dan je ooit gezien hebt!
Je kan al meedoen wanneer je 6 jaar bent en hoe tof is het om dit samen met je
papa en/of mama te doen

Zijn jullie een gorilla, brulaap of ringstaartmaki? Voor ieder wat wils, want
je kunt uit drie afstanden kiezen:
– Ringstaartmaki: 4km
– Brulaap: 8km
– Gorilla: 12km
Het parcours zal je onder andere leiden door het centrum van Steenwijk,
Park Ramswoerthe, de wallen en natuurlijk de grachten.
Wees zo lenig als een Maki terwijl je de hindernissen trotseert en brult als
een gorilla terwijl je over de finish komt!
Tot ziens bij de Monkey Fun Run.
Inschrijven en meer informatie kan je vinden
via www.monkeyfunrunsteenwijk.nl

obs De Hoekstee maakt deel uit van Stichting Talent Westerveld
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