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Geachte ouders/verzorgers,
Wat fijn dat er vorige week zo veel ouders waren op de informatiemiddag en
–avond. Als er zo veel (enthousiaste) mensen binnen zijn, bruist de school
gewoon! Zeker als je ziet hoe serieus de kinderen hun taak nemen om hun
boeken, schriften en hoeken aan hun ouders te laten zien. We hopen dat we
ook het komende jaar op uw betrokkenheid blijven rekenen, zowel in de
contacten als in de hand- en spandiensten. Vorige week heeft u een brief
mee gekregen, waarmee u kunt aangeven hoe u de school een handje wilt
helpen. Wellicht via de activiteitencommissie, de hoofdluiswerkgroep of
misschien vindt u het wel leuk om samen met anderen wat klussen voor
school te doen. Fijn dat al zo veel ouders hebben aangegeven een handje te
willen helpen. Mocht u dat ook van plan zijn, maar was u het briefje vergeten
in te leveren, doe dat dan a.u.b. zo snel mogelijk. Met elkaar gaan we ervoor!
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman, Lisette Boon

Studiemiddag dinsdagmiddag 20 september
Op dinsdagmiddag 20 september hebben de leerkrachten een studiemiddag. De kinderen zijn daarom deze
middag vrij (op het data-overzicht stond per ongeluk “deze dag”). De leerkrachten van groep 1 en 2 gaan verder
met de invoering van een observatiesysteem, waarmee ze de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van
taal, rekenen, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden goed kunnen volgen.
De leerkrachten van groep 3-8 zullen in de komende tijd gaan werken met een nieuw sociaal-emotioneel
leerlingvolgsysteem. Kortweg houdt dit in dat we kijken hoe de kinderen in hun vel zitten, of en hoe ze contact
maken met andere kinderen, of ze zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, etc. Tijdens de
studiemiddag zullen de leerkrachten hierin worden ingewerkt.
Jong geleerd is oud gedaan! - Ouderavond over het lezen in groep 3 en 4.
Op woensdagavond 21 september is er een ouderavond over het leesonderwijs in groep 3 en 4. Hoe gaat het
leren lezen ook alweer? Hoe kan ik als ouder het leesproces stimuleren en mijn kind motiveren om te lezen?
Deze en andere vragen komen aan bod. Ook laten wij u kennismaken met de leesmethode van groep 3: ‘Lijn 3’, en
met de leesmethode van groep 4: ‘Leesfontein’. U bent van harte welkom op deze avond. Vanaf 19.30 uur is de
deur open, we starten om 19.45 uur en rond 21.15 uur is de avond afgelopen. De ouders/verzorgers van
leerlingen in groep 3 en 4 krijgen deze week een uitnodigingsbrief mee. We hopen u te ontmoeten op 21
september!

Fruitdagen
Vorig jaar hebben we van november tot de meivakantie 3 keer in de week schoolfruit gekregen. Om deze
gezonde gewoonte in stand te houden, hebben we 2 fruitdagen ingesteld: woensdag en donderdag. Denkt u er
a.u.b. nog aan om uw kind in ieder geval op deze dagen een gezond tussendoortje mee te geven?
Ouders gezocht voor gastlessen/workshops
Tijdens de informatiemiddag en –avond hebben bestuursleden geïnventariseerd of er ouders zijn die een
gastles of een workshop aan één of meerdere groepen zouden willen geven. Dit was hun vraag:
We zijn op zoek naar…
 Mensen die iets weten over een land
 Een gezellige voorleesvader / -moeder
 Een aansprekend beroep
 Een leuke hobby
 Etc.
Wat houdt de workshop / gastles in:
 Duur 40 – 60 minuten
 Zowel theorie als praktijk
 Onkostenvergoeding: blije kinderen!
We zijn heel blij met de 18 (!) aanbiedingen die we hebben gekregen! En wat een diverse onderwerpen zijn er
opgegeven. Om een paar voorbeelden te noemen: een gastles van een elektricien, een slager, een tandarts,
iemand die bij de luchtmacht werkt, een konijnenfokker, een verzorgende, etc etc. Denkt u nu u dit leest: dan
heb ik ook nog wel wat over mijn werk/hobby te vertellen? Meld u dan aan via de mail: directie@cbsdehoeksteen.nl.
Steungezinnen gezocht
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een folder van Buurtgezinnen.nl: zij zijn op zoek naar steungezinnen.
Een steungezin is een gezin dat voor een langere periode de steun en toeverlaat wordt voor een vraaggezin op
het gebied van de opvoeding van de kinderen. Welke ondersteuning dat is en hoeveel tijd u hierin steekt, is
afhankelijk van de afspraken die u hierover maakt. Meer informatie kunt u in de folder vinden.
Zending
Het zendingsgeld bedroeg de laatste schoolweek € 62,15
Leefstijlthema groep 1-8
De groep? Dat zijn wij!
Thema kleuters:
Thema groep 1: Dit ben ik – de kapper
groep 2: Dit ben ik – de kapper
Afwezig
Maandag: Meester Milan Maurer, inval meester
Bart van Beuzekom.
Woensdag: Juf Dirja Schakel, inval juf
Marja Verhoef
Vrijdag: Juf Marijke de Jong, inval juf Marieke
Van Wijngaarden

Psalm van de week
Psalm voor groep 4-8: Psalm 105: 3a
Huiswerk
Groep 4: Opzeggen tafel van 2
Groep 5: Tafel van 5 en 8
Groep 5 tot en met 8: Oefenen spellingwoorden
met het computerprogramma Bloon

