Cbs De Hoeksteen

Geachte ouders/verzorgers,

Johan de Kreijstraat 2

Afgelopen donderdag en deze maandag zijn de rapportgesprekken. Ik hoop
dat u goede, informatieve gesprekken heeft met de groepsleerkracht(en).
Na dit eerste rapport maken we analyses n.a.v. de CITO-middentoetsen om
na te gaan of de kinderen genoeg ontwikkeling hebben doorgemaakt op de
primaire vakken taal, (begrijpend) lezen, spelling en rekenen.
De leerkrachten zijn nu druk bezig om de groepsplannen bij te stellen, om te
kijken welke kinderen meer of minder instructie, begeleiding of RT nodig
hebben. Dit wordt besproken met de Intern Begeleiders. Die kijken ook of
leerkrachten zelf daar ondersteuning bij nodig hebben. Dat kan zijn in tijd,
observaties, organisatie etc.
Als er voor uw kind veranderingen optreden is of wordt dat met u besproken.
Extra aandachtspunt momenteel is toch wel de sociaal emotionele toestand
van kinderen in een groep. Groepsvorming, pesten en welbevinden hebben
veel aandacht. Meester Milan gaat ook als gedragsspecialist in de klas
observeren en adviseren als daar aanleiding toe is. In het geval we samen
met u willen optrekken om onderlinge verhoudingen tussen kinderen te
verbeteren, zullen we u uitnodigen voor een ouderavond.
Tenslotte wensen we u een hele fijne voorjaarsvakantie toe.
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Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman en Bert Fredrikze

Even voorstellen
Beste ouders, leerlingen en toekomstige collega’s van de Hoeksteen,
Wat leuk dat ik vanaf het nieuwe cursusjaar welkom ben ik
Giessenburg!! Ik heb er zin in om te beginnen! Graag stel ik mij
via de nieuwsbrief aan u voor.
Zoals u op de foto kunt zien ben ik getrouwd met Jacomine en
hebben wij twee kinderen, Richard (12 jaar) en Niek (bijna 2
jaar). We wonen in Ridderkerk-Oostendam en zijn daar ook lid
van de Hervormde gemeente. We wonen hier al sinds ons
trouwen (in 2003) met veel plezier! Giessenburg is voor mij dus
gelukkig wat dichterbij dan Waddinxveen, waar ik nu werk als
directeur van de Rehobothschool. Aan het einde van dit
cursusjaar werk ik daar tien jaar. Het was voor mij niet
gemakkelijk om het besluit te nemen om te vertrekken uit
Waddinxveen, ik heb het daar goed. Maar, uiteindelijk vind ik
het toch goed om een nieuwe stap te zetten, dat houd je ook
fris en objectief. Het gaat goed in Waddinxveen, dus dan is het
ook een goed moment om weer afscheid te nemen.

Het is mijn streven om in een open sfeer met elkaar aan het werk te gaan, daarbij speelt vertrouwen in mijn
werk en leven een grote rol. Vertrouwen in elkaar als collega’s, als ouders richting de school en als school
richting de ouders. Het vertrouwen dat we met elkaar hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk goed
christelijk onderwijs binnen een veilige omgeving. Vertrouwen speelt ook een grote rol in onze relatie met de
Heere God. Het geloof in Jezus Christus is niet alleen iets van de kerk, maar doortrekt het hele leven. Het is
mijn streven om dit ook in mijn dagelijks werk tot uitdrukking te laten komen in hoe we met elkaar omgaan en
hoe we met de wereld om ons heen omgaan.
Dan nog iets over mijn achtergrond. Ik ben oorspronkelijk opgeleid als docent Engels in het voortgezet
onderwijs. Vanaf 1999 tot 2007 heb ik lesgegeven op het Driestar College in Lekkerkerk. In die tijd ben ik ook
begonnen met een studie Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht. Dat vormde de aanleiding om
uiteindelijk in 2007 de overstap naar het basisonderwijs te maken. In mijn vrije tijd (voor zover aanwezig….)
ben ik met name geïnteresseerd in techniek. Dat uit zich in het sleutelen aan auto’s, buitenboordmotoren, het
bouwen van drones, het bouwen en repareren van computers etc. etc. Het is erg prettig om een hobby te
hebben die niet zoveel met je werk te maken heeft (hoewel ik als ik niet oppas op school ook een beetje
klusjesman ben.......).
Ik hoop spoedig persoonlijk met alle teamleden kennis te maken en vanaf de meivakantie is het de bedoeling dat
ik ook wat vaker al in de school aanwezig ben.
Graag tot ziens!
Hartelijke groet, Johan Stam
Plusgroep
Meester Jan Verspuij is bereid gevonden om na de voorjaarsvakantie door te gaan met de plusgroep. Hij heeft
voor het schaken mooie ideeën in het hoofd. Hij zal zelf deze week de desbetreffende kinderen een brief mee
geven.
Doorgeven van informatie of een leerkracht spreken
Steeds vaker worden leerkrachten net voor lestijd aangesproken door ouders over allerlei zaken. Hierdoor
beginnen de lessen niet altijd op tijd of rommelig. We hebben het volgende verzoek:
- Zijn er praktische zaken te melden (denk aan tandartsbezoek etc.) geef dit de dag ervoor aan op een briefje
via uw kind.
- Wilt u de leerkracht graag ergens over spreken, maak een aparte afspraak voor na schooltijd.
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 (morgenavond) 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.
Verjaardag
Woensdag vieren de juffen en de meester van de groepen 3 en 4 hun verjaardagen. Een hele fijn dag!

Even voorstellen
Ik ben Leonora van ’t Hof, 20 jaar en woon in Gorinchem. Ik zit in mijn tweede jaar van de Pabo op de
Christelijke Hogeschool in Ede. De komende periode (vanaf 20 februari) zal ik op maandag en dinsdag stage
gaan lopen in groep 7/8. Daarnaast zal ik ook regelmatig een
stageweek hebben. Ik heb ontzettend veel zin in de komende tijd
en ik kijk er erg naar uit om de kinderen en de school beter te
leren kennen! Het bijzondere aan het beroep van leerkrachten, vind
ik dat je leerlingen in hun kracht mag zetten, dat er een sfeer in
een klas gecreëerd kan worden waarin alle kinderen zich veilig
voelen en waarin hun talenten tot ontplooiing komen.
Behalve dat ik erg kan genieten van de interactie met kinderen, kan
ik ook erg genieten van sporten, snelheidsspelletjes, goede
gesprekken, piano spelen en heerlijk kletsen met vrienden.
Mocht u/je nog vragen hebben, spreek me gerust een keertje aan.
Hartelijke groeten en wie weet tot ziens
Windkracht 6
Met Windkracht 6 willen wij, Muziekvereniging Da Capo Giessenburg, de kinderen van groep 5 (5/6) wegwijs
maken in de wereld van de blaasmuziek. De bedoeling is om in een periode van 4 weken elke dinsdag 1 uur in de
klas spelenderwijs uitleg te geven over de instrumenten en wat er allemaal bij komt kijken om een orkest te
maken. Onze dirigent, Bjorn van Pruijssen, komt met versterking van enkele muzikanten van Da Capo deze
lessen verzorgen. Na overleg met de leerkrachten is het de bedoeling om te starten op: 28 maart 2017
De volgende lessen zijn op: 4 april, 11 april en 18 april 2017.
De tijden zijn als volgt:
Groep 5
De Hoeksteen ( Marijke Dijksman )
10.45 uur-11.45 uur
Groep 5
De tweespan
(Bea v.d. Steen)
13.00 uur-14.00 uur
Groep 5/6 De Hoeksteen
(Annemarie Verspuij)
14.15 uur-15.15 uur
De afsluiting, met het Groot Orkest van Da Capo, is op woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Stigt.
Peursumseweg Giessenburg (onder Maranathakerk)
Alle vaders, moeders, opa’s, oma’s en verdere belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij: Trudie Loggen Emailadres: trudieloggen@gmail.com Tel. 0184-651326
of mobiel 06-38394475. Wij hopen dat het een gezellig en leerzaam project gaat worden.
Derde techniekmiddag.
Op vrijdagmiddag 24 februari zal de derde techniekmiddag plaatsvinden in groep 5-8. In groep 5a, 5/6b en 6a
zal een gastles gegeven worden door dhr. Vos over licht. In groep 7a, 7/8b en 8a zal een molen gemaakt worden.
Alle kinderen moeten daarvoor een leeg/schoon pak van 1 of 1 ½ liter meenemen.
Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit woensdag een appel, donderdag een stuk meloen en vrijdag een peer.

Leefstijlthema groep1-8
Ik vertrouw op mij.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 92,40.
Thema kleuters:
Thema groep 1: ‘Wat een weer is het weer’
groep 2: ‘Wat een weer is het weer’

Huiswerk
Groep 4: Oefenen tafel van 6
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon
Afwezig
Juf Hanneke v.d. Mey is deze week afwezig i.v.m.
het overlijden van haar zwager. Ze wordt
vervangen door juf Dorothea Karssies.
Woensdag: Juf Dirja Schakel, inval juf Jolanda
de Haan

