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Geachte ouders/verzorgers,
Zoals u vrijdag jl. in de mail hebt kunnen lezen, ga ik per 1 januari a.s. in
Hardinxveld-Giessendam werken. Dat is natuurlijk een dubbel gevoel:
enerzijds ben ik blij met deze nieuwe uitdaging, anderzijds doet het ook
zeer om De Hoeksteen te verlaten. In 2006 ben ik hier gekomen, toen nog
als adjunct-directeur/intern begeleider/leerkracht en ik heb me altijd heel
erg thuis gevoeld. Ook toen ik in 2010/2011 de stap zette naar directeur.
Dat is natuurlijk dankzij mijn collega’s geweest, maar ook dankzij u! Heel
veel dank daarvoor.
In de periode tot de kerstvakantie zal ik zo veel mogelijk hier binnen de
school oppakken en opstarten en hopelijk kan er (snel) daarna iemand anders
de draad oppakken en inspirerend verder gaan met deze mooie school (want
dat is het!).
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman, Lisette Boon

Informatie avond Voorgezet Onderwijs voor groep 7&8
Op woensdagavond 5 oktober wordt er een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs georganiseerd in de
gemeenschapsruimte van onze school. Dit jaar organiseren we de avond wat eerder in het schooljaar, zodat
ouders met meer achtergrondinformatie de doe-middagen en de open dagen van de VO scholen kunnen
bezoeken. Wij merken de laatste jaren dat ook veel groep 7 leerlingen naar open dagen gaan. Vandaar dat nu
ook de ouders van groep 7 een uitnodiging hebben gekregen voor deze avond. Er zijn 2 sprekers voor deze
avond uitgenodigd. Zij zullen alle mogelijkheden van het VO toelichten en vragen beantwoorden. De avond start
om 20.00 uur en is om 22.00 uur afgelopen.
Opa’s en oma’s gezocht om (eenmalig) voor te lezen!!!
Deze oproep is speciaal voor de opa’s en oma’s en moet dus misschien even doorgegeven worden. Het thema van
de Nationale Kinderboekenweek is “Voor altijd jong”, met als ondertitel “Oma’s en opa’s”. Wij zouden het
daarom heel leuk vinden als er in elke groep een oma of opa komt voorlezen. De Kinderboekenweek duurt van
woensdag 5 oktober t/m vrijdag 14 oktober en in overleg met de leerkracht maakt u een afspraak wanneer dat
zou schikken. Mogen we op u rekenen? U kunt dit doorgeven aan juf Margreth van den Oever:
m.vandenoever@cbs-dehoeksteen.nl.
1 oktober: teldatum
Zaterdag jl. was het 1 oktober en dat is de traditionele teldatum in het onderwijs. Het is niet alleen traditie: op
basis van het leerlingenaantal op 1 oktober krijgt de school haar financiering van de overheid. Zaterdag jl. telde
onze school 309 leerlingen t.o.v. 304 leerlingen op 1 oktober 2015.

Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober begint de Kinderboekenweek met als thema “Voor altijd jong”. Wij zullen deze feestelijke
dagen woensdagmorgen met alle groepen op het plein starten. De kinderen mogen deze dag verkleed als opa en
oma komen. De kinderen van groep 1 en 2 mogen ’s morgens ook op het plein verzamelen. Hun leerkracht staat
vanaf 8.20 uur op het schoolplein bij de tribune om hen op te vangen. U bent natuurlijk ook van harte welkom
om de opening mee te beleven!
Donderdag 13 oktober krijgen de groepen 5-8 bezoek van een heuse schrijfster: Ineke Kraijo. ’s Middags is dan
de afsluiting van de Kinderboekenweek. Tijdens deze afsluiting is er een kinderboekenmarkt voor de kinderen
van groepen 5-8. Tussen 14.20 uur en 15.05 uur hebben de kinderen de tijd om (indien mogelijk) met
ouders/verzorgers/opa’s en oma’s boeken te kopen. Voor deze markt mogen de leerlingen van groep 5-8 boeken
meenemen voor alle leeftijden. Ze worden voor een vaste prijs verkocht en de opbrengst zal worden gebruikt
voor nieuwe leesboeken in de klassen. De prijs van boeken is als volgt:
boeken tot 50 blz.
€0,50
boeken tot 100 blz.
€1
boeken > 100 blz.
€1,50
Prentenboeken
€1
We hopen dat de komende dagen de leerlingen heel veel boeken mee kunnen/mogen nemen, zodat die verkocht
kunnen worden tijdens de kinderboekenmarkt. Het zou mooi zijn als er 13 oktober een grote collectie
kinderboeken van eigenaar wisselt. Uw kind(eren) kan (kunnen) dan thuis weer aan ‘nieuwe’ boeken beginnen.
(de kinderen van groep 1-4 hebben een andere afsluiting
Dag van de leraar
Woensdag a.s. is ook de Dag van de Leraar. De dag waarop de leerkrachten –en dus ook de onze- in het zonnetje
worden gezet, omdat zij elke dag weer voor uw kind(eren) hun uiterste best doen. Het lesgeven aan kinderen is
mooi, maar ook intensief werk. We zijn dankbaar voor de inzet van de leerkrachten en zetten hen daarom eens
extra in het zonnetje! Denkt u samen met de kinderen nog even aan de geheime brief ;)
Schoolbibliotheek
We zijn op zoek naar vrijwilligers die binnenkort willen helpen met het uitlenen van de boeken van de
schoolbibliotheek. Concreet gaat dit om maandagmiddag van 15.15 tot 15.45 uur en donderdagmiddag van 15.15
tot 15.45 uur. Voordat u hieraan begint krijgt u uitleg en begeleiding van een medewerker van de Bibliotheek
AanZet, u hoeft dit echt niet allemaal zelf uit te zoeken.
Na de oproep via de mail vorige week, hebben gelijk al een paar enthousiaste mensen zich aangemeld! Als er nu
nog een flink groepje bijkomt, bent u allemaal eens in de zoveel tijd aan de beurt. Wilt u hier ook uw steentje
aan bijdragen of weet u iemand in uw omgeving die daar tijd voor en zin in heeft (de vrijwilligers hoeven
tenslotte niet allemaal ouders te zijn), mail dan voor woensdag 12 oktober naar: directie@cbs-dehoeksteen.nl
Techniekles
Vrijdag 7 oktober komt ’t Gilde een techniekles verzorgen voor de leerlingen van groep 7a en 7b/8b. De
kinderen moeten als voorbereiding op deze les 2 petflessen meenemen.
MR-vergadering
A.s. dinsdag is weer de eerste MR-vergadering van dit schooljaar. U kunt hen vanaf 20.00 uur in de
gemeenschapsruimte van de school vinden.

Oudervertelgesprekken donderdag 6 en maandag 10 oktober
Donderdag 6 oktober en maandag 10 oktober zijn de oudervertelgesprekken. De naam van het gesprek geeft al
aan wat het doel is van dit gesprek: u vertelt en wij luisteren. U kunt bepaalde zaken die u belangrijk vindt
delen, u kunt verwachtingen met de leerkracht op elkaar afstemmen en –indien nodig- afspraken maken. In
groep 8 zal er tevens van gedachten worden gewisseld over de voorlopige keuze voor het voortgezet onderwijs.
U heeft –als het goed is- vooraf ook al een formulier ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht, zodat we
daarover ook in gesprek kunnen gaan. Het gaat in dit gesprek dus vooral over het welbevinden en niet zo zeer
over de cijfers, aangezien we ook geen rapport te bespreken hebben. Vanuit dat oogpunt zullen daarom de
werkboeken en schriften in de klas blijven en niet in de gang liggen.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 102,48
Leefstijlthema groep 1-8
Praten en luisteren
Thema kleuters:
Thema groep 1: Dit ben ik met mijn familie
groep 2: Dit ben ik met mijn familie
Afwezig
Maandag: Juf Lisette Boon en meester Milan
Maurer
Vrijdag: Juf Lisette Boon

Deze week leren we:
Lied 428: 1
Huiswerk
Groep 5 tot en met 8: Oefenen spellingwoorden
met het computerprogramma Bloon

