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Gewoon

Pas geleden heb ik een mooi boek van Toon Hermans gekregen: Nieuw
Gebedenboek – Zijn mooiste spirituele teksten. Stuk voor stuk juweeltjes,
waarvan ik er één vandaag graag met u deel. Wie weet: wie of wat u
tegenkomt deze week…

Heer,
ik bid U, laat mij U tegenkomen
in de gewone alledaagse menselijke dingen
in een handdruk en een glimlach
in een liefkozing of een traan
in de kleine dingen om mij heen
en op elk ogenblik van de dag.
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 dag). De leerkrachten van groep 1 en 2 gaan verder met
de invoering van een goed 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 naar hoe 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.
Juf Burgina
Na de operatie die juf Burgina moest ondergaan, heeft ze even tijd nodig gehad om te herstellen. Gelukkig
merkt ze zelf een stijgende lijn in haar herstel. Komende week zal ze al een aantal keer op school zijn, want
langer kan ze ons echt niet missen!
Oudervertelgesprekken
Morgen zult u de uitnodiging ontvangen voor de oudervertelgesprekken die op donderdag 6 en maandag 10
oktober zullen plaatsvinden. Zorgt u er a.u.b. voor dat de strookjes z.s.m. weer op school komen?

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’. Tevens zal op deze avond Miek-Kado met een boekentafel
aanwezig zijn met boeken om zelf te lezen en om voor te lezen, zodat u geschikte boeken kunt aanschaffen. 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!
Ouders voor gastlessen/workshops
Alle ouders die zich hebben opgegeven voor het geven van een gastles/workshop: heel hartelijk dank! Alle
namen en onderwerpen zijn verzameld en onder de leerkrachten verspreid. Als zij uw talenten kunnen
gebruiken, nemen zij zelf contact met u op.
Stagiaires
Ook dit jaar begeleiden we op school een aantal stagiaires van de Marnix Academie in Utrecht. Hieronder
stellen zij zich aan u voor:
Bart van Beuzekom
Beste ouders/verzorgers,
Graag stel ik mezelf even voor aan u. Na een mooi en leerzaam jaar les te hebben
gegeven in groep 7b/8b, geef ik nu les in groep 8a. Op dit moment zit ik in het
vierde jaar van de Pabo (Marnix Academie, Utrecht). In het vierde jaar ben je als
student een LIO’er. Dit staat voor Leerkracht in Opleiding. Elke maandag en
dinsdag geef ik les aan groep 8a. Woensdag ben ik ook op school te vinden vanwege
mijn onderzoek, waarbij ik mezelf verdiep in het profiel van Het Oudere Kind. Het
is prachtig om te werken met tieners, omdat deze ontwikkelingsperiode van de
kinderen zich kenmerkt door onzekerheden, maar ook door vele kansen. Deze
kansen wil ik aangrijpen om tieners te kunnen ondersteunen in hun ontdekkingstocht naar wie ze zijn. Ik hoop
dat ik u hierbij voldoende geïnformeerd heb. Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig naar wie ik ben, dan kunt u
mij maandag, dinsdag of woensdag vinden op school. Leerzame groet, Meester Bart
Anne de Ruijter
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Anne de Ruijter. Ik zit in het tweede jaar van de Pabo, ik studeer op
de Marnix Academie in Utrecht. Ik heb vorig jaar stage gelopen in groep 2 en groep
8. Ik begin nu met groep 1b/2b hier op De Hoeksteen. Het eerste half jaar loop ik
op dinsdag stage. Ik vind groep 1/2 een erg leuke groep! Ik hoop dan ook dat ik aan
het einde van dit jaar kan kiezen om mij te focussen op het jonge kind. Een dag in
het onderwijs is iedere keer weer een verrassing, dit is wat het voor mij zo leuk
maakt. Voor mijn opleiding zal ik lessen gaan geven, maar ook verschillende
onderzoeken uitvoeren. Ik vind het leuk dat ik op een basisschool alle vakken kan
geven. Ik vond zelf het vak gym altijd heel leuk, ook nu houd ik nog van sporten. Naast mijn opleiding, volleybal
ik 3 keer in de week. Met vriendelijke groet, Anne

Fleur Sluimer
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Fleur Sluimer. Ik kom uit Hardinxveld-Giessendam en ik ben derdejaars
student aan de Marnix Academie in Utrecht. Dit schooljaar loop ik stage in groep 3a. Met
mijn voorkeur voor het jongere kind zit ik goed op mijn plek in deze leerzame klas. Kinderen
in groep 3 komen met zo veel enthousiasme naar school, dat is ontzettend fijn om te merken
als (beginnend) leerkracht. Het is heel inspirerend om te werken met kinderen die nog zo
jong zijn, maar in een korte tijd zo veel leren. Ik hoop op een leerzaam, gezellig en
uitdagend jaar met alle kinderen! Met vriendelijke groet, Fleur
De Dorpskamer
De Speelkamer in de Til, is voor kinderen in de leeftijdsgroep van 5 – 12 jaar, waarvoor het samenspelen lastig
is of niet vanzelf gaat. In de speelkamer wordt het contact met andere kinderen gestimuleerd en begeleid. Er
is professionele begeleiding aanwezig.
Kinderen kunnen tussen 15.15 en 15.30 uur gebracht worden. Om 17.00 uur kunnen de kinderen weer worden
opgehaald. Tijdens het Speelkamermoment is de buitendeur op slot. Klop even op het raam of bel even het
nummer dat op de deur hangt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melanie Ackermans-Stout
(Sociaal Team Giessenlanden) Tel: 06-50501937 of via Melanie.Stout@meeav.nl
Verder willen we alvast melden dat er vanaf 13 oktober schaakles voor leerlingen van groep 5 t/m 8 gegeven
gaat worden, dit omdat de schaakles voor deze groep uit Giessenburg verdwijnt. Afhankelijk van de opkomst
gaan we kijken hoe vaak we dit gaan herhalen. De schaakles is op donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 97,50
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
Afwezig
Woensdag: Juf Hanneke v.d Mey, inval juf
Annemarie Verspuij
Vrijdag: Juf Lisette Boon en juf Iedje Tielle

Psalm van de week
Psalm voor groep 4-8: Psalm 105: 3A
Huiswerk
Groep 4: Oefenen tafel van 10 en opzeggen tafel
van 2
Groep 5 tot en met 8: Oefenen spellingwoorden
met het computerprogramma Bloon
Nieuw op de website
- Kennismakingsavond groep 7-8
- Foto’s groep 5b/6b

