Nieuwsbrief
September 2018
www.dehoeksteen.nl
info@dehoeksteen.nl

CBS De Hoeksteen Siersteenlaan 480-1 9743 EZ Groningen 050-5791550
De bijbelteksten waar we de komende maand over werken zijn:
Week 34 (zuid); 35 (midden); 36 (noord): Startweek
Inhoud: Opstarten van het nieuwe schooljaar.
Bijbel: Tien bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-13).
Week 35 en 36 (27 augustus t/m 7 september): Ontwerpen
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor de
mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).
Week 37 t/m 39 (10 t/m 28 september): Presteren
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe presteren kan
bijdragen aan het geluk van mensen.
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1 Koningen 3; 1 Koningen 5 t/m 6; 1 Koningen 10).
Agenda september/oktober 2018
3 september
Start van het schooljaar
26 en 27 september

SCHOOLFOTOGRAAF (let op! Data gewijzigd!)

3 oktober

Start kinderboekenweek

5 oktober

Dag van de leraar

17 oktober

Studiedag: Alle kinderen vrij.

22 t/m 26 oktober

Herfstvakantie: alle kinderen vrij

29 oktober

Weer naar school.

Juf Henriët
Helaas is de vakantie voor juf Henriët niet zo goed verlopen. Zij heeft een naar ongeluk
gehad waarbij ze haar beide scheenbenen heeft gebroken. De komende maanden zal zij
nog in het ziekenhuis liggen waardoor zij langdurig uit de running zal zijn. Mocht u haar een
kaartje willen sturen dan mag u dit afgeven bij de directie. Zij zorgen ervoor dat het bij juf
Henriët terecht komt.
Wij hopen dat haar herstel voorspoedig zal verlopen.
Juf Marijke Mulder, een ervaren leerkracht, zal de komende periode juf Henriët vervangen in
groep 2a. Juf Marijke staat van maandag t/m woensdag voor de groep.

Norah is geboren!
Op 3 augustus is de dochter van juf Mirjam geboren en ze
heet Norah Nicoline.
Alles gaat goed met moeder en kind en ze genieten volop!
Ze komen snel eens even langs op de Hoeksteen.

Schoolfotograaf
Op woensdag 26 september en donderdag 27 september komt de schoolfotograaf op
school. Onder schooltijd zullen van alle kinderen en hun broers/zussen die hier op school
zitten een foto gemaakt worden.
Mocht u nog andere kinderen hebben die hier niet (meer) op school zitten maar die u wel
graag met de andere kinderen op de foto wil hebben dan kan dit na schooltijd. Er hangen
(net zoals vorig jaar) hiervoor intekenlijsten op het raam bij de directiekamer (ingang
bibliotheek dan direct links). Hier kunt u zich nu voor inschrijven. Dit is op woensdag 26
september van 14.15 uur – 15.15 uur.
Mocht u écht niet op die tijd kunnen dan hebben wij ook voor enkele gezinnen plek op
donderdag 27 september van 8.30 uur tot 9.00 uur.
De foto’s worden in het speellokaal gemaakt. Mocht u vragen hebben dan kunt u die stellen
aan Annemiek Lourens.

Van de brugfunctionaris Dieneke Bloemendal:
De Hoeksteen heeft een brugfunctionaris.
Bij welke instantie kan ik als ouder/verzorger terecht met mijn hulpvraag? Ik wil mijn kind
aanmelden bij een sportclub, maar er is eigenlijk niet genoeg financiële ruimte om dit te
doen. Is daar een regeling voor? Er zijn genoeg vragen met betrekking tot instanties of
regelingen waar je als ouder/verzorger niet direct een antwoord op hebt. Dan kan het fijn zijn
om wat hulp te krijgen bij deze zoektocht. De brugfunctionaris denkt graag mee en kan je
wegwijs maken. Op de Hoeksteen is dat Dieneke Bloemendal. Zij werkt hier als
onderwijsassistent en brugfunctionaris. Dinsdag, donderdag en vrijdag is zij op school . Zij
kan u helpen bij het zoeken naar mogelijkheden voor uw kind, zodat die de juiste aandacht
krijgt die het verdient.

Mocht u problemen voorzien bij het betalen van de ouderbijdrage voor 2018-2019 dan kunt
u dit ook bespreken met Dieneke. Zo voorkomt u vervelende situaties met betrekking tot de
activiteiten van uw kind(eren).
Informatie over het kindpakket:
Algemene regelingen
•

Bijdrage gemeente voor kinderopvang

•

Bijstand voor vervanging van kapotte computer (en ander witgoed)

•

Vergoeding VVE-programma voor uw peuter

•

Vergoeding voor schoolfonds kinderen (VOS)

•

Extra hulp van voedselbank Stad Groningen voor kinderen en baby’s

•

Vergoeding voor zwemles

Activiteiten en sport speciaal voor kinderen
•

Leergeld helpt kinderen met korting op sport, muziek, dans en schoolspullen

•

Jeugdsportfonds betaalt mee aan de contributie en sportspullen

•

Gratis activiteiten voor kinderen en jongeren

•

Stadjerspas (is vernieuwd)

•

Gratis lid van de bibliotheek (0 – 18 jaar)

Ondersteuning jeugd en gezin.
•

Hulp van Humanitas; bijvoorbeeld een leesmaatje

•

Gratis cursus ‘Rondkomen kun je leren’ (GKB

Kindpakket +
-De gemeente Groningen stelt incidenteel geld beschikbaar voor een goed idee om kinderen
die opgroeien in armoede in de stad Groningen te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan een
inzamelingsactie voor kleding, boeken of fietsen.
-Noodfonds
Wanneer andere regelingen niet toereikend zijn kunnen de kinderen daar de dupe van
worden. Hiervoor is het noodfonds. Deze mag voor verschillende doeleinden gebruikt
worden.
-Tweedehandse fietsen
-Heeft uw kind een fiets nodig en krijgt u VOS, dan komt u in aanmerking voor een leenfiets.
-Fietsreparaties
-Bij de sport- en spelcontainers kunnen kinderen samen met de medewerkers hun fiets
repareren.
U kunt altijd bij mij langskomen met vragen, aan- of opmerkingen of gewoon voor een
praatje en een kopje koffie
De brugfunctionaris Dieneke Bloemendal

Kanjertaal voor ouders
Omdat wij een Kanjerschool zijn delen wij iedere maand een Kanjerregel en tip met u zodat
u weet waar wij extra aandacht aan besteden deze maand. Wij gebruiken deze regels/tips
namelijk ook in de groep.
1. Maak dagelijks echt contact met je kind
Werk aan een goede relatie met je kind
Een kind heeft behoefte aan een goede relatie met jou. Het wil zich gezien en gehoord
voelen door vader en moeder.
Individuele aandacht
Persoonlijk aandacht zorgt ervoor dat je kind zich door jou voelt gezien.
Het kind doet er toe voor papa en mama, het kind is geliefd, er wordt van haar/ hem
gehouden.
De waan van de dag
In veel gezinnen hebben de ouders het druk met hun werk en het regelen van de dagelijkse
dingen. Probeer toch met regelmaat iets met je kind alleen te doen. Een uurtje winkelen, een
spelletje spelen, enz. is vaak al genoeg.

