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CBS De Hoeksteen Siersteenlaan 480-1 9743 EZ Groningen 050-5791550
De bijbelteksten waar we de komende maand over werken zijn:
Week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 10 november): Helden
■ Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
■ Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).
Aflevering 2
Week 46 t/m 48 (13 november t/m 1 december): Horen
■ Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.
■ Bijbel: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8).
Agenda november 2017
1 november
Oudercontactmoment
9 november

Lampionnententoonstelling 16.30-17.30 uur

13/ 14 & 16
november
20/21 november

Screening GGD groep 2

1 december

Sinterklaas op school

Screening GGD groep 7

Oudercontactmoment woensdag 1 november
Zoals eerder vermeld is op woensdag 1 november het eerste oudercontact moment. In dit
gesprek staat het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind centraal.
Uitgangspunt van dit gesprek zijn de uitkomsten van de vragenlijsten van het Kanjer Volgen Advies systeem (KanVAS). De groepen 3 en 4 hebben in verband met Succes For All
gebruik gemaakt van de Sociale Comptentie ObservatieLijst (Scol).
U kunt zich vanaf heden inschrijven voor dit gesprek via Digiduif.
Lampionnen tentoonstelling

De Lampionnen Tentoonstelling
donderdag 9 november

Kom je ook de lampionnen bekijken?
16:30 – 17:30 uur De Hoeksteen De Sterrensteen

Samenwerking Ilmarinen
Vanaf heden zijn wij als De Hoeksteen een samenwerking
aangegaan met stichting Ilmarinen. Ilmarinen is er voor kinderen
en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige
beperking uit Groningen en de wijde omgeving daarvan.
Ilmarinen heeft onder andere: een kinderdagcentrum,
werkplaatsen voor (jong) volwassenen, drie woonhuizen, een
logeerhuis en biedt gezinsbegeleiding thuis.
Doordat Ilmarinen in de wijk Vinkhuizen gehuisvest is leek het ons een goed idee om samen
te werken. Zo kunnen er één of meerdere kinderen, samen met hun begeleiders, hier bij
verschillende activiteiten aansluiten. Denk aan een lampion knutselen, de lampionoptocht,
voorstellingen etc. Wij kunnen met onze leerlingen aansluiten bij activiteiten van Ilmarinen.
Zo maken onze kinderen kennis met de kinderen van Ilmarinen en als ze elkaar dan eens in
de wijk tegenkomen dat ze elkaar dan al kennen. Wij kijken uit naar de samenwerking!
Mocht u hier nog meer over willen weten dan bent u van harte welkom bij de directie of kunt
u een kijkje nemen op de site: http://www.ilmarinen.nl/
Ideeënbus
Heeft u hem al gezien? De ideeënbus?
De brievenbus hangt bij de kleuteringang en is al een poosje in gebruik.
Heeft u een kritische noot, een tip (of compliment) of een leuk plan? Doe uw idee dan in de
brievenbus.
Bij de bus hangen briefjes die u in kunt vullen, maar u bent ook vrij om er eigen dingen in te
doen. Ons voornemen is om op elk ingeleverd idee een reactie te geven. Vergeet u daarom
niet om uw mailadres er bij te zetten? We hopen op leuke ideeën in de bus, zodat we
samen het onderwijs nog leuker/beter kunnen maken!
Toiletbezoek medische indicatie
Mocht uw zoon/dochter een medische indicatie hebben waardoor onbeperkt toiletbezoek
aan de orde is, wilt u er dan aan denken dat u de medische indicatie bij de directie
overhandigd? Zo ontstaan er geen misverstanden over het toiletbezoek. Bij voorbaat dank.
Screening GGD leerlingen groep 2 en groep 7
In november vindt de screening van de GGD weer plaats op school voor de leerlingen van
groep 2 en groep 7. U krijgt binnenkort een brief met meer informatie over deze screening.
Oproepje materiaal Ateliers bovenbouw:
Beste ouders,
Voor de volgende periode ateliers zijn wij op zoek naar een aantal spullen;
-

sokken (alle vormen, maten en kleuren)
glazen potjes
stof (restjes in alle kleuren en maten!)
'groen' voor het maken van kerststukjes (graag meenemen tussen 4 en 8 december,
inleveren bij juf Teska)

Graag inleveren bij de leerkracht van uw kind, wij zorgen dat het op de juiste plek terecht
komt!
Groetjes de bovenbouw leerkrachten
Invallers/ beleid
De laatste tijd is het steeds moelijker om (goede) invallers te vinden. Er is schaarste op de onderwijs
arbeidsmarkt. Daarom komt het ook steeds vaker voor dat we geen invaller voor de groep hebben.

Als dat niet lukt, dan probeert de school te voorkomen dat een groep naar huis wordt gestuurd. Een
oplossing kan zijn dat twee groepen worden samengevoegd. Andere oplossingen zijn: de vacante
groep verdelen over meerdere andere groepen of dat de onderwijsassistente voor de groep gaat.
Het zal u duidelijk zijn dat dit soort oplossingen uit nood wordt geboren en dat deze oplossingen de
werkbaarheid voor leerkrachten en leerlingen niet verhogen. Deze maatregelen zullen dan ook maar
van korte duur zijn.
In het uiterste geval zal de directie zich genoodzaakt zien een groep naar huis te sturen.
Als een groep thuis moet blijven, wordt u van tevoren schriftelijk of telefonisch op de hoogte
gesteld, zodat u maatregelen kunt nemen voor opvang. Als u absoluut niet in staat bent voor opvang
te zorgen, kunt u contact opnemen met de school en wordt uw kind uiteraard op school
opgevangen. De tweede ziekte dag is de school niet verplicht om opvang te regelen en bent u zelf
verantwoordelijk voor de opvang van uw kinderen.
We begrijpen dat dit erg vervelend is en zullen dit ook waar het kan proberen te voorkomen, maar
we merken dat het steeds moelijker wordt. Het leek ons wijs u hierover te informeren.
Mocht dit nog vragen oproepen, dan horen we dat graag.
De directie.

