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Geachte ouders/verzorgers,
Gisteren was de afsluiting van de kerk-schoolgezin-week in de kerken van Giessenburg. Wat me
is opgevallen is het enthousiasme, waarmee
kinderen aan de slag zijn geweest met het thema
over Esther. Vrijdag lagen er prachtige collages
klaar voor de drie deelnemende kerken.
Zondag hoorde ik van collega’s, die de andere
kerken bezochten dat ze dezelfde waarneming
hadden als ik: tjokvolle diensten door de warme
belangstelling vanuit de gezinnen om de diensten
mee te maken: fantastisch!
Ik bedacht bij het terug rijden naar ede gisteren
dat het nog een voorrecht is dat we zo in vrijheid
onze godsdienst kunnen beleven. Als je bedenkt dat
in veel landen in het Midden-Oosten de kerk
ondergronds samen moet komen of helemaal niet
die mogelijkheid heeft, dan zijn we bevoorrecht.
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman en Bert Fredrikze

Kom je bij ons op school?!
Dit is de kop van de flyer die in Schelluinen en Giessenburg wordt
verspreid. U als ouders kent onze school van binnenuit en we hopen
dat u goede ervaringen hebt, zodat u ook naar uw directe omgeving
onze ambassadeurs bent. Dus als u mensen kent die jonge kinderen
hebben en nog voor de schoolkeuze staan: Maakt u dan reclame voor
ons en wijst u ze s.v.p. op deze mogelijkheid om onze school te
bezoeken en kennis te maken. Dat kan voor zowel ’s morgens als ’s
avonds. Bent u zelf ouder met een kind dat nog niet naar school
gaat: kijkt u dan even of u zelf uw kind al hebt ingeschreven. We
zouden dat erg op prijs stellen i.v.m. de prognoses en formatie. Bedankt vast!
Inloopmoment
Vrijdagmorgen 3 februari is er van 8.20-8.30 uur een inloopmoment voor de ouders van de leerlingen van de
groepen 3 en 4.

Schoolregels
Vorige week hebben we tijdens een teamvergadering het gehad over het fris houden
van de schoolregels. Hiervoor wordt elke week een regel centraal gesteld. Om regels
te kunnen borgen kunt u ook uw steentje bijdragen door uw kind te bevragen op het
eigen gedrag.
Een van die dingen is pesten op school, maar ook pesten buiten school of cyberpesten. Weet u
wat uw kind allemaal doet op de sociale media? Kijkt u wel eens mee op facebook? Is het een
bespreekonderwerp met uw kind? Hoort u over gepeste kinderen? Haal het uit de anonimiteit
en meldt het als u sporen van pesten tegen komt.

Een citaat over samen veiligheid beleven:
In een Afrikaanse stam stelde een antropoloog de kinderen voor een spel te doen. Hij zette een mand vol fruit in de
buurt van een boom en vertelde de kinderen dat degene, die daar het eerste waren, al het fruit voor zichzelf mochten
hebben. Toen hij hen dit vertelde namen de kinderen elkaars hand en liepen samen naar de boom en genoten van hun
lekkernijen. Toen hij hen vroeg, waarom ze de opdracht zo hadden uitgevoerd en waarom ze de lekkernijen niet voor
zichzelf hielden, zeiden zij: 'Ubuntu, hoe kan iemand van ons blij zijn, als andere kinderen verdrietig zijn?'
Zo is het ook met pesten: Zolang er nog één kind gepest wordt, is niemand veilig. Zolang er nog iemand gepest wordt,
kan niemand tevreden of blij zijn.

Rapportbespreking
Deze week krijgen de leerlingen de uitnodiging mee voor de rapportbespreking op 16 en 20 februari. Wilt u het
strookje voor vrijdag inleveren?
Onderzoek Meester Bart: groep 5 t/m 8
Op dit moment bevind ik mij in groep 8a, waarbij ik naast het lesgeven op maandag en dinsdag ook onderzoek doe
voor mijn opleiding: Pabo. Mijn onderzoek is gericht op de groepen 5 t/m 8, waarbij ik antwoord probeer te krijgen
op de volgende vraag:
Op welke manier kan coöperatief leren (werken in groepjes met verschillende werkvormen) op CBS De Hoeksteen
een bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van het kind.
Ik vind het daarom van belang om ten eerste een goed beeld te krijgen van de mening van de kinderen t.a.v. de
volgende punten:
- Hoe ervaart de leerling de ‘zelfstandigheid’ in zijn klas?
- Wordt er een beroep gedaan op de ‘verantwoordelijkheid’ van de leerling?
- Hoe kijkt de leerling naar het nieuwe concept ‘coöperatief leren’?
Dit onderzoek wordt anoniem afgenomen, waarbij de leerling alleen wordt bevraagd naar zijn/haar geslacht en
groep. De naam van de leerling komt niet naar voren. Er komen in dit onderzoek geen privé gevoelige vragen naar
voren. Met deze resultaten heb ik een goed beeld van de opvattingen van de leerlingen t.a.v. bovenstaande drie
punten en kan ik verder gaan met mijn onderzoek.
Indien u bezwaar heeft dient u dit uiterlijk vrijdag 3 februari te mailen naar: bartvanbeuzekom@hotmail.nl. Let
op: het is .nl i.p.v. .com.
Dit onderzoek wordt op maandag 6 februari verstuurt per mail naar de groepen 5 t/m 8 en duurt gemiddeld 10
minuten. Dinsdag 14 februari is de laatste dag dat deze online enquête ingevuld kan worden.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet, Meester Bart
Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit woensdag een waspeen, donderdag een appel en vrijdag een peer.

Leefstijlthema groep1-8
Ik vertrouw op mij.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 70,05.
Op ruim 300 kinderen is dit een bedrag van nog geen € 0,25 per leerling. Omdat het voor een goed doel is
(adoptiekinderen etc.) zou het fijn zijn als alle kinderen op maandag iets mee brengen. Wilt u daar s.v.p.
aandacht aan besteden!
Leefstijlthema groep 1-8
Ik vertrouw op mij.
Thema kleuters:
Thema groep 1: ‘Wat een weer is het weer’
groep 2: ‘Wat een weer is het weer’
Repetitie
Groep 6: Aardrijkskunde les 2

Deze week leren we:
Psalm 65: 1a
Huiswerk
Groep 4: Oefenen tafel van 4
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon

