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De bijbelteksten waar we de komende maand over werken zijn:
Week 15 en 16 (9 t/m 20 april): Duurzaamheid
■ Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht om je in te zetten
voor een duurzame wereld.
■ Bijbel: Noach (Genesis 6 t/m 9).
Week 17 t/m 19 (23 april t/m 11 mei): Muziek
■ Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en verbindt. Muziek
vertelt en muziek doet vergeten. Muziek neemt je mee en brengt je weer thuis.
■ Bijbel: Psalmen.
Agenda maart/april 2018
2 april
Tweede paasdag, alle kinderen vrij.
3 april

Studiedag, alle kinderen vrij.

17 en 18 april

IEP-toets groep 8.

20 april

Koningsspelen LET OP! EINDTIJD: 13.00 UUR

27 april

Koningsdag, alle kinderen vrij.

28 april t/m 13 mei

Meivakantie

Nieuwe leerlingen
In april komen er maar liefst vier nieuwe leerlingen op de Hoeksteen!
Namelijk: Collin Ritsema, Saraya Luider, Noa Wijkstra en Jahnayshaley Hiwat. Van harte
welkom allemaal!
Kanjertaal voor ouders
Vanaf nu zullen wij iedere maand een Kanjerregel en tip met u delen. Wij gebruiken deze
regels/tips ook in de groep. 3. Blijf altijd rustig en respectvol in taalgebruik en houding
Blijf in de wereld van de rust/ respectvol naar jezelf en de ander. Laat je niet leiden door
irritatie of angst en onmacht. Zie je kind als de moeite waard en durf rustig maar duidelijk
gedrag te begrenzen. Laat je leiden door mededogen.
Je bent voorspelbaar in je gedrag voor kinderen. Kinderen weten waar ze met jou aan
toe zijn, je biedt hen veiligheid en geeft hen vertrouwen.

Kinderen doen opvoeders na, wees je dat bewust. Als jij rustig en respectvol een conflict
aan gaat, dan ziet je kind hoe op een fatsoenlijke manier conflicten zijn op te lossen.
Fatsoen is thuis de norm.
Onze lichaamstaal straalt uit wat we denken. Wees je bewust van je opvattingen over je
zoon of dochter. Denk niet in problemen, maar in oplossingen. Als een kind dwars doet, dan
is er iets bijzonders aan de hand.
Koningsspelen
De koningsspelen zijn dit jaar op vrijdag 20 april. Het start om 8.30 uur in de groep met een
ontbijtje (geregeld door school). Let op: eindtijd 13.00 uur! Indien nodig kunnen de kinderen
op school opgevangen worden tot 14.00 uur.
Schoolfotograaf
Wij hebben ervoor gekozen om de schoolfotograaf begin volgend schooljaar (2018/2019) in
te plannen. Dan zijn de kinderen nog lekker bruin en hebben de leerkrachten een mooie
grote foto om in de groep te hangen waar nog het hele schooljaar naar gekeken kan
worden!
Broeden in groep 8
In groep 8 heeft meester Benny de
broedmachine weer aangezet. Hij heeft er 16
eieren ingelegd waarvan er hopelijk een
aantal bevrucht zijn. Dit gaat de groep
binnenkort bekijken door de eieren te
schouwen. Met een fel lampje kan dan
bekeken worden of er in het ei iets tot
ontwikkeling komt. Het broedproces duurt
precies drie weken, wat betekent dat ze een
week voor de meivakantie moeten uitkomen.
Als de eieren eenmaal uitgekomen zijn, blijven de kuikens een weekje in de groep waarna
ze naar zijn broer gaan. Zijn kippen hebben de eieren ook gelegd. Zodoende krijgen de
kuikens krijgen weer een mooi thuis.
Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) via het Wij-team Vinkhuizen
Wij zijn heel blij om jullie te kunnen informeren dat er
binnenkort weer een nieuwe training Sociale Vaardigheden
start bij het Wij-team Vinkhuizen!
De SOVA training is bedoeld voor kinderen vanaf 8/9 jaar.
Er zijn 6 trainingsbijeenkomsten. De training is gebaseerd
op de Prob- methode en heet dan ook “No prob, ik kom
voor mezelf op!”
Met ieder kind wordt een individueel doel gesteld wat dan vervolgens geoefend wordt in de
groep. Er is nog geen startdatum bekend, de bedoeling is voor de zomer.
Als u uw kind hiervoor wilt aanmelden kan dit via school bij de zorgcoördinator Jannet Tuma
of bij de teamleider Annemiek Lourens. U kunt ook direct aanmelden bij:
Inge Postma
Medewerker WIJ Vinkhuizen
Boraxstraat 2 (achterzijde MFC ’t Vinkhuys)
9743 VP Groningen

Telefoonnummer: 06-55494647
e-mail adres: inge.postma@wij.groningen.nl
Herinnering ouderbijdrage
De schoolreisjes komen er weer aan!  Daarom verzoeken wij u vriendelijk om de
ouderbijdrage over te maken naar de schoolrekening.

