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Geachte ouders/verzorgers,
De kop is er af! Zo’n eerste week is voor veel kinderen vaak weer spannend
en het is fijn als ze een beetje gewend en vertrouwd raken met de
leerkracht en de klas.
Door de tropische temperaturen was het wel gelijk bikkelen voor de
kinderen en leerkrachten. We hebben geprobeerd het hoofd koel te houden
door ons aan te passen aan de warmte, door het rustig aan te doen en veel
water te drinken.
Zulke temperaturen roepen altijd vragen op bij ouders en leerlingen over vrij
geven, dan wel het draaien van een tropenrooster. Wij zullen hier binnen de
school nog eens goed over spreken, maar als regel houden we aan dat we dit
niet zo snel zullen doen. Zulke wijzigingen in een rooster komen altijd lastminute en wij zijn ons als school er zeer bewust van dat we u als ouders
daardoor mogelijk met een probleem opzadelen. Tenslotte komt het er toch
op neer dat u van alles moet gaan regelen door een beslissing van onze kant.
Mocht u hier gedachten over hebben die u met mij wilt delen: mail ze dan
naar directie@cbs-dehoeksteen.nl.
De nieuwe speeltoestellen zijn ingewijd en hoe! De kinderen spelen er met
heel veel plezier op en mee, wellicht heeft u dat thuis ook meegekregen.
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman, Lisette Boon

Informatiemiddag/avond
Op dinsdag 6 september is de informatiemiddag en –avond. U bent van harte welkom van 16.00 uur tot 17.00 uur
en van 18.00 uur tot 19.30 uur. Binnen die tijd kunt u als ouder met uw kind(eren) op een zelf gekozen moment
de klas in- en uitlopen. U krijgt een blad met informatie mee naar huis om het één en ander nog eens rustig na
te lezen. De kinderen mogen in hun eigen klas hun eigen plek laten zien, de verschillende hoeken (bij de lagere
groepen), de boeken en schriften die ze gebruiken, de werkjes/werkstukken die ze gemaakt hebben etc. Zo
krijgt u een rondleiding van uw eigen kind. Daarnaast is de leerkracht in de klas om kennis met u te maken en
vragen te beantwoorden.
Data-overzicht en psalmrooster
U ontvangt vandaag voor het komende half jaar het data-overzicht met alle belangrijke data voor de komende
tijd. Daarnaast krijgt u ook het psalmrooster. U vindt ze in de bijlage bij deze mail.
Nieuws vanuit de kleuterbouw
We missen nog enkele spelletjes die voor de vakantie door de ouders meegenomen zijn om schoon te maken.
Wilt u ze a.u.b. deze week alsnog inleveren op school?

Jeugdgezondheidszorg voor basisschoolkinderen
De jeugdgezondheidszorg van Rivas richt zich op de gezondheid, gezond opgroeien en het ontwikkelen van
een gezonde leefstijl van onder andere kinderen op de basisschool. Dit als basis voor een gezond leven
later. Kinderen, ouders en opvoeders kunnen bij Rivas terecht voor vragen veel verschillende onderwerpen,
bijvoorbeeld gezondheid, slapen, voeding, pesten, relaties of seks. De jeugdverpleegkundigen bieden advies,
ondersteuning en hulp op maat. Wanneer dat nodig is, wordt samengewerkt met scholen, maatschappelijk
werk en het lokale jeugdteam.
Jeugdarts in groep 2
Leerlingen in groep 2 van de basisschool worden samen met hun ouders/opvoeders uitgenodigd voor een
preventief gezondheidsonderzoek. Hierbij heeft de jeugdarts aandacht voor de groei en ontwikkeling van het
kind. De assistent doet tevens een screening van ogen, oren, lengte en gewicht.
Onderzoek groep 7
Wanneer de leerling in groep 7 zit, wordt door de assistent van de jeugdgezondheidszorg op school de lengte,
het gewicht en eventueel de bloeddruk gemeten. Ouders/opvoeders hoeven hier niet bij aanwezig te zijn, maar
worden hierover vooraf geïnformeerd.
De leerlingen krijgen voor het onderzoek een uitnodiging en een vragenlijst mee naar huis. De vragenlijst kan
samen met ouders/opvoeders ingevuld worden. De ingevulde vragenlijst neemt de leerling in een gesloten
envelop mee naar school. De leraar verzamelt de enveloppen met vragenlijsten en overhandigt deze aan de
assistente. De assistente overhandigt de vragenlijsten aan de jeugdverpleegkundige. Zij bekijkt alle gegevens,
de vragenlijst en het dossier en neemt indien nodig contact op met ouders/opvoeders. Er wordt altijd een brief
met de uitslagen van het onderzoek aan ouders/opvoeders gestuurd.
Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met de jeugdverpleegkundige over groei, ontwikkeling en
advies. Dit geldt ook voor ouders/opvoeders van leerlingen uit de andere groepen.
Voor vragen, voorlichting of een afspraak met de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg van uw school,
kunt u contact opnemen met Rivas Zorglijn.
Jeugdarts: p.van.eeden@rivas.nl
Jeugdverpleegkundige: e.oldenkortte@rivas.nl
Assistente: s.brugman@rivas.nl
Zending
Het zendingsgeld bedroeg de laatste schoolweek € 67,90.
Leefstijlthema groep 1-8
De groep? Dat zijn wij!
Thema kleuters:
Thema groep 1: Dit ben ik in de vakantie
groep 2: Dit ben ik in de vakantie
Repetitie
Geen
Afwezig
Woensdag: Juf Dirja Schakel, inval juf Marja Verhoef

Psalm van de week
Psalm voor groep 4-8: Psalm 78: 2b
Huiswerk
Groep 4: Oefenen tafel van 2
Groep 5: Oefenen tafel van 1 en 6
Groep 6: Oefenen tafel van 1 en 6

