Cbs De Hoeksteen

Geachte ouders/verzorgers,

Johan de Kreijstraat 2

We voelen ons gezegend u te kunnen melden dat wij een nieuwe directeur
hebben gevonden. Zijn naam is Johan Stam, hij is 36 jaar en woont in
Ridderkerk. Op dit moment is Johan directeur bij de Rehobothschool in
Waddinxveen, hij heeft daar bijna 10 jaar gewerkt. Na de zomervakantie
(21-8-2017) zal hij bij ons aan de slag gaan, in de periode tussen de
meivakantie en de zomervakantie zal hij wel al zo nu en dan op school te
vinden zijn. Bert Fredrikze zal als interim directeur bij ons aanblijven tot
de zomervakantie.
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Vriendelijke groet, namens het bestuur, Mireille Hengeveld
Een nieuwe directeur!
Van harte gefeliciteerd: de school heeft per de zomervakantie een nieuwe
directeur. Dat moet een hele rust zijn voor bestuur en sollicitatiecommissie.
Het zoeken naar een directeur is niet overal even gemakkelijk. Soms merk ik
dat er helemaal geen interesse is voor een school. Het ergste wat ik
meegemaakt heb zijn 3 sollicitatierondes. Hier heeft zich een ervaren
schoolleider aangemeld, die al eerder kwam kijken op een namiddag hoe de
school reilde en zeilde. Ik mocht dus de eerste zijn in Giessenburg die
kennis maakte met de nu beoogde directeur. Een sympathieke man die ik
jullie van harte gun.
Pesten (3)
Vorige week schreef ik alweer over pesten en prikkelde u als ouders om te
reageren. 2 reacties volgden. De ene was een positief kritische reactie,
waarin gesteld werd dat ik wel durfde. In de ogen van de schrijver was er in
het verleden niet altijd adequaat op school mee omgegaan. Maar bij die
reactie hoorde ook dat er nu aandacht aan besteed wordt en ouders
betrokken worden bij dit onderwerp. De andere reactie was van een ouder,
die schreef dat hun kind op school geleerd had d.m.v. een liedje om op een
goede manier met pesten om te gaan. Een heel tevreden ouder dus. Wij zijn
echter nog niet tevreden, want de afgelopen week hebben we op school
intensief gesproken over het goed in beeld krijgen van pesters, volgers en
slachtoffers. Maar ook over het fenomeen, dat een slachtoffer zelf ook
pester kan worden. Daarbij kan ook de groep kinderen meenemen in dit soort
negatief gedrag, waar je van je eigen kind nooit zou geloven dat het daartoe
in staat is. Pesten 3.0 is dus niet het einde van een schoolregel, maar een
voortdurend zoeken naar vrede, veiligheid en harmonie binnen de school. We
doen ons best!
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 is
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!
Groep 3 en 4
Alle kinderen van groep 3 en 4 krijgen vandaag een uitnodiging mee voor het verjaardagsfeest van de juffen en
meester.
Groep 3b/4b
Juf Iedje Tielle heeft besloten om vanaf 1 maart 2017 een dag minder te gaan werken. Dit betekent dat zij
vanaf de voorjaarsvakantie niet meer op maandag voor de klas zal staan. We bedanken juf Iedje voor haar inzet
voor de groep! Vanaf de voorjaarsvakantie t/m de zomervakantie zal juf Annemiek van Horssen op maandag de
leerkracht zijn van groep 3b/4b. We wensen haar veel plezier en succes voor deze groep.
Schoonmaak
Na een periode van griep en verkoudheid is het altijd fijn als alles weer eens goed wordt schoongemaakt.
Ook op school is dat het geval, daarom organiseren we op dinsdagavond 21 februari een schoonmaakavond.
Deze avond willen we vooral de tafels en stoelen eens goed met een dettol sopje onderhanden nemen.
Mogen we op uw hulp rekenen? De schooldeuren zijn vanaf 18.30 uur open. Wilt u zelf een emmer en doekje
meenemen.
B.V.D. De schoonmaaksters Sjanie, Barbera en Petra.
Schoolvolleybaltoernooi
Op 22 maart vindt het schoolvolleybaltoernooi plaats. De kinderen van onze school kunnen strijden voor de titel
‘het beste schoolvolleybalteam van de omgeving’. U kunt uw kinderen tot 17 februari hiervoor opgeven.
Onderstaand de belangrijkste informatie:
Wie
:Leerlingen van de groepen 4 t/m 8
Wanneer :Woensdagmiddag 22 maart 2017
Tijd
:13:30: Groep 4 t/m 6 15:30 Groep 7/8 (deze tijd kan wijzigen)
Waar
:De Lingehof Arkel
Er wordt gestreden in teams van 4 leerlingen.
U kunt uw kind online opgeven via de volgende link: http://www.gigagiessenlanden.nl/onderwijs/cbs-dehoeksteen/
Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit woensdag een waspeen, donderdag een appel en vrijdag een meloen.

Leefstijlthema groep1-8
Ik vertrouw op mij.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 74,95
Thema kleuters:
Thema groep 1: ‘Wat een weer is het weer’
groep 2: ‘Wat een weer is het weer’
Afwezig
Dinsdag: Meester Milan Maurer
Donderdag: ’s morgens juf Margreth v.d. Oever,
inval juf Lineke den Boer

Deze week leren we:
Psalm 23:1.
Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon
Nieuw op de website
- Voorleesontbijt groep 1-4

