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Geachte ouders/verzorgers,
Door de wind, de (vele) regen en af en toe kou, weten we dat de winter eraan
zit te komen. En daar horen ook activiteiten rondom Sinterklaas bij. De
kinderen van groep 1 t/m 4 hebben vorige week een brief gekregen van Piet,
waarin stond dat hij voor Sinterklaas een echt verjaardagsfeest wil
organiseren zoals ook op Nederlandse scholen wordt gedaan. Maar hoe gaat
dat? Kunnen de kinderen hier wat meer over vertellen? De kinderen hebben
vervolgens een brief terug geschreven om Piet daar een handje bij te helpen.
Nu zijn we benieuwd wat Piet met onze tips gaat doen.
A.s. dinsdag wordt de gezamenlijke bibliotheek van Het Tweespan en De
Hoeksteen geopend. Om 14.50 uur is de feestelijke opening op het plein waar
u ook van harte voor bent uitgenodigd. Op donderdag zullen alle kinderen
tijdens schooltijd een kijkje nemen in de bieb en vanaf maandag 29
november is de bibliotheek elke maandagmiddag en donderdagmiddag van
15.15 tot 15.45 uur open. We hopen dat de kinderen veel leesplezier zullen
beleven aan al die mooie boeken.
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman, Lisette Boon

Vrijwilligers gezocht voor het computerprogramma ‘Bouw!’
Al een aantal jaren werken we in de bovenbouw met het programma Kurzweil, een computerprogramma voor
leerlingen met dyslexie. In navolging hierop gaan we met de jongere kinderen met het computerprogramma
‘Bouw!’ werken. Bouw! is een computergestuurd interventieprogramma dat door de Universiteit van Amsterdam
is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief extra hulp te geven.
Dit programma is bedoeld voor kinderen van groep 2 t/m 4. De kinderen worden tijdens hun werk ondersteund
door tutors zoals ouders, grootouders of andere vrijwilligers. In februari willen we gaan starten met een aantal
geselecteerde leerlingen uit groep 2 en 3: kinderen die risico lopen op het gebied van lezen en spellen. Daarom
zijn we nu op zoek naar vrijwilligers die deze kinderen daarbij willen ondersteunen. Bent u of kent u iemand die
voor een langere periode op 2 verschillende dagen per week tijd heeft (2 x 20 minuten of 2 x 40 minuten) en op
school wil helpen, laat het ons dan a.u.b. zo snel mogelijk weten. We denken aan ouders, grootouders of andere
mensen uit uw omgeving die graag iets voor de ontwikkeling van een kind willen betekenen.
Voordat u hiermee start, krijgt u uiteraard uitleg en instructie. De dagen en het tijdstip waarop u komt
begeleiden, zullen in overleg met u vastgesteld worden. U kunt zich opgeven bij onze taal-/leescoördinator
Janneke van der Molen via het e-mailadres: j.vandermolen@cbs-dehoeksteen.nl of u kunt even langslopen als u
meer informatie wenst. Graag voor 2 december uw aanmelding doorgeven.
Gym groep 3a en 3b/4b
In verband met de feestelijke opening van de bibliotheek hebben de kinderen van groep 3a en groep 3b/4b
deze dinsdag geen gym.

Juf Marianne
A.s. donderdag zal juf Marianne voor het eerst weer heel de dag voor groep 2a werken. Daar zijn we allemaal
(en juf Marianne het meest) heel blij mee. We bedanken juf Jolanda van harte voor alle dagen die ze extra
heeft gewerkt, wat er voor zorgde dat er steeds maar 2 leerkrachten voor de groep stonden.
Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit woensdag een mandarijn, donderdag een waspeen en vrijdag een peer
Sinterklaas
Sinterklaas heeft aan ons doorgegeven dat de kinderen van groep 1 t/m 4 aanstaande donderdag hun schoen
mogen zetten. De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen dus uiterlijk donderdag een schoen van thuis meenemen.
Deze schoen krijgen de kinderen vrijdag weer mee naar huis.
Bezoek Sinterklaashuis voor groep 1 en 2
Op dinsdag 29 november hopen we met de kinderen van de groepen 1 en 2 naar het Sinterklaashuis in
Gorinchem te gaan. Groep 1b/2b gaat van 10.00-10.45 uur (vertrek 9.15 en aankomst school 11.15 uur) en de
groepen 1a en 2a gaan van 11.00-11.45 uur (vertrek 10.15 uur en aankomst school 12.15 uur). Graag willen we uw
hulp vragen bij het rijden van en naar het Sinterklaashuis. U kunt zich hiervoor opgeven op het informatiebord
bij de groepen. Er zijn nog rijders nodig voor groep 1a en 2a.
Op deze dag zal voor de kleutergroepen, zoals eerder vermeld, volgens een continurooster worden gewerkt. De
kinderen eten deze dag hun zelf meegenomen lunch op school.
Nieuw thema Leefstijl
Deze week beginnen wij weer met een nieuw thema van de methode Leefstijl, nl.: “Ken je dat gevoel?”. Een
mens kent veel verschillende emoties en iedere taal beschikt over een groot scala aan woorden om deze emoties
te benoemen. Toch zijn vrijwel alle gevoelens te herleiden tot vier basisemoties. Dat zijn boosheid, angst,
blijdschap en verdriet. Deze emoties staan centraal in dit thema. Een kind kan meestal nog niet uit zichzelf
aangeven wat het voelt, denkt of vindt. Om gevoelens te kunnen delen moet je deze eerst leren herkennen en
begrijpen. Het doel van deze lessen is om kinderen meer bewust te maken van hun eigen gevoelens en ze te
leren die van anderen te herkennen. Daarnaast beschikken kinderen vaak nog niet over de juiste woordenschat
om precies aan te kunnen geven hoe ze zich voelen. Ze weten wel of ze blij of boos zijn, maar het exacte gevoel
dat achter die blijdschap of boosheid schuilgaat, kunnen ze niet verwoorden. In een aantal lessen besteden we
daarom aandacht aan het uitbreiden van de emotionele woordenschat.
Invalleerkrachten gezocht
Vorige week waren er ineens 4 leerkrachten op dezelfde dag ziek. Dat gebeurt gelukkig zelden, want zo veel
vervanging is niet eenvoudig te regelen. We hebben het deze week met elkaar (net) op kunnen vangen, maar u
begrijpt wellicht dat de organisatie dan piept en kraakt in haar voegen. Daarom zijn we altijd weer op zoek naar
invalleerkrachten: leerkrachten die bij ziekte of andere vervangsituaties willen invallen. We zoeken collega’s
die pedagogisch en didactisch hun mannetje/vrouwtje staan en kerkelijk meelevend zijn. Weet u misschien zo
iemand in uw omgeving? Attendeer hem/haar op deze oproep en laat hem/haar een mailtje sturen naar
directie@cbs-dehoeksteen.nl t.a.v. Lisette Boon of bellen naar 0184-652731.
Schoolbibliotheek
In tegenstelling tot wat vorige week op de nieuwsbrief stond, hebben de kinderen hun bibliotheekpas niet nodig
om boeken van de schoolbibliotheek te lenen.

Dorpskamer
Deze week is er weer schaakles in de Dorpskamer op donderdag 24 november voor leerlingen van groep 5 t/m 8.
De schaakles is van 18.45 tot 19.45 uur.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 77,95.
Leefstijlthema groep 1-8
Ken je dat gevoel?
Thema kleuters:
Thema groep 1: Waar woon ik?
groep 2: Waar woon ik?

Deze week leren we:
Psalm 130: 4b

Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met
het computerprogramma Bloon

Repetitie
Groep 6: Biologie

Afwezig:
Woensdag: Juf Dirja Schakel, inval
juf Marja Verhoef
Vrijdag: juf Lisette Boon

