Cbs De Hoeksteen
Johan de Kreijstraat 2
3381 DG Giessenburg
Tel. (0184) 652731
e-mail:
info@cbs-dehoeksteen.nl
Jaargang 15
Nieuwsbrief 3
Maandag 5 september 2016

Geachte ouders/verzorgers,
Het afgelopen jaar hebben we in het kader van het 120-jarig bestaan van de
school een sponsorloop gehouden en is het schoolplein opgeknapt. Nu zijn we
toe aan de volgende activiteit: een logo-ontwerpwedstrijd. We vonden het
tijd dat ons logo een nieuw jasje kreeg en daar gaan we de kinderen bij
betrekken! Tijdens de tekenles op school krijgen de kinderen uitleg over wat
een logo is en waar je een goed logo aan kunt herkennen. Vervolgens gaan ze
zelf aan de slag en zullen de meest creatieve inzendingen worden voorgelegd
aan een publiciteitsbureau. Samen met hen zullen we het uiteindelijke
ontwerp vaststellen. We zijn benieuwd naar de creativiteit van de kinderen
en kijken uit naar hun inzendingen!
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman, Lisette Boon

Leefstijl
Net als veel andere scholen besteedt CBS De Hoeksteen gericht aandacht aan de ontwikkeling van sociaalemotionele vaardigheden. Wij maken daarbij gebruik van Leefstijl, een methode die wereldwijd gebruikt wordt
en sinds lange tijd ook in Nederland wordt toegepast.
De Leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de moderne
samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten en luisteren; rekening
houden met elkaar; omgaan met gevoelens en met verschillen; zelf beslissingen durven nemen, en opkomen voor
jezelf. Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema’s, die steeds uit vier lessen bestaan. Op school
werken alle groepen tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accenten
worden gelegd. Geen enkele Leefstijlles is hetzelfde.
Direct in de eerste week van het schooljaar zijn we gestart met het eerste thema: De groep? Dat zijn wij. In
deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich
beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de
creativiteit binnen de groep. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan horen
wij dat uiteraard graag.
Medicijnprotocol
Voor al uw kinderen is een formulier ingevuld waarop u al dan niet uw toestemming gaf tot handelen als uw kind
op school ziek zou worden. U kon daar ook op invullen voor welke medicijnen, ontsmettingsmiddelen,
smeerseltjes en/of pleisters uw kind overgevoelig is. We zijn nu weer verder in de tijd en mogelijk is er in de
situatie van uw kind iets veranderd. Geeft u dat dan a.u.b. z.s.m. door u begrijpt dat het voor uw kind van het
grootst mogelijke belang is dat wij hiervan op de hoogte zijn!

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.
Ook het bestuur is vertegenwoordigd op de informatiemiddag en –avond. U kunt ze vinden in de
gemeenschapsruimte.
Speelgoedmiddag
In de schoolgids staat vermeld dat de kleuters elke eerste maandag van de maand speelgoedmiddag hebben. In
goed overleg hebben we besloten hiermee te gaan stoppen. De ervaring leert dat de kinderen een korte tijd
met het meegenomen speelgoed spelen en vervolgens het liefst met speelgoed van school spelen. Daarom zal er
vanaf vandaag geen speelgoedmiddag meer zijn.
Thema en oproep voor materiaal bij de kleuters
Het thema voor de kleuters is de komende periode: “Dit ben ik; mijn lichaam”. Hierbij komen veel facetten aan
de orde, maar we willen vooral inzoomen op de kapper. Omdat we een kappershoek willen maken kunnen we de
volgende materialen gebruiken: (schone) haarborstels en krulspelden, lege shampooflessen, kapmantel, föhn,
folders van drogisterijen, verzorgingsproducten, kappop of barbies. U kunt de materialen bij de leerkracht
inleveren. Alvast bedankt!
Juf Burgina
Juf Burgina heeft donderdag jl. een kleine operatie aan haar darmen moeten ondergaan. De juf zal daardoor de
komende tijd niet kunnen werken. We wensen haar heel veel sterkte en een voorspoedig herstel!
Juf Marianne
Met juf Marianne gaat het gelukkig de goede kant op. Ze mag weer gaan lopen, eerst met 2 krukken, dan met 1
en tenslotte zonder. Wat fijn dat er nu een stijgende lijn in zit! We hebben haar de laatste tijd op school al
een paar keer (in de rolstoel) gezien en aanstaande woensdag zaal ze weer voor de klas staan.
Korbaltoernooi groep 4 en 5
We hebben een uitnodiging voor groep 4 en 5 gekregen om deel te nemen aan het schoolkorfbaltoernooi op het
terrein van GKV op sportpark Molenvliet in Gorinchem. Dit zal plaatsvinden op woensdag 28 september van ca.
14.00-18.00 uur. We vinden het leuk dat er specifiek voor deze leeftijdsgroep een toernooi georganiseerd
wordt en zouden ons graag hiervoor inschrijven, maar daar hebben we hulp van u bij nodig. Dus: welke
ouder/grootouder/broer of zus wil dit mee helpen organiseren? Opgeven kan bij Lisette Boon, directie@cbsdehoeksteen.nl.
Kinderboekenmarkt
De Kinderboekenweek is nog een eindje weg (5-14 oktober) maar we willen u er nu al op attent maken dat we in
die weken weer een kinderboekenmarkt willen houden. Wellicht dat u alvast eens oren en ogen open kan houden
voor boeken die uw kind(eren) zouden kunnen verkopen op school.
Schoolfonds
Vandaag krijgt u de brief betreffende de ouderbijdrage. Deze brief wordt apart via de mail aan u verzonden.

Schoolplein
Nog steeds krijg ik bijna dagelijks positieve opmerkingen van ouders of kinderen over het schoolplein. Heeft u
het al gezien? Kom anders snel eens kijken en speel een potje voetbal of korfbal met uw kind! Of houdt u meer
van handstanden op het kunstgrasveld ;) Hoe dan ook: er is voor elk wat wils!
Zending
Het zendingsgeld bedroeg de laatste schoolweek € 80,13.
Leefstijlthema groep 1-8
De groep? Dat zijn wij!
Thema kleuters:
Thema groep 1: Dit ben ik – mijn lichaam
groep 2: Dit ben ik – mijn lichaam
Repetitie
Geen
Afwezig
Vrijdag: juf Lisette Boon en meester Milan Maurer,
inval juf Annemiek van Horssen

Psalm van de week
Psalm voor groep 4-8: Liedboek 3: 1a
Huiswerk
Groep 4: Oefenen tafel van 2
Groep 5: Oefenen tafel van 2 en 7
Nieuw op de website
- Schoolreisje groep 3, 4 en 5

