Nieuwsbrief december 2019
BELANGRIJKE DATA
4 december – Sinterklaasfeest
17 december – Groep 7/8 en 8: Les duurzame voeding Westpark
19 december – Kerstviering
21 december t/m 5 januari – Kerstvakantie (alle kinderen zijn VRIJ!)
6 januari – Nieuwsjaarsgroet (ouders welkom in de groep)
BROODMYSTERIE
Wij hebben op school een broodmysterie. Bijna iedere dag vinden wij in de jongens wc van de
groepen 5 t/m 8 een zakje met achtergelaten boterhammen. In de bijlage is een foto van de
boterhammen van afgelopen maandag toegevoegd. Misschien herkent u de boterhammen, want
ondanks streng toezicht van leerkrachten in de klas en op de gang, blijft het zich herhalen. Wilt u dit
thuis met uw zoon of dochter bespreken. Het is heel zonde dat bijna dagelijks brood wordt verspild,
dat kan niet de bedoeling zijn.
AC NIEUWS
We kijken terug op een leuke en gezellige lampionnententoonstelling, mede dankzij de mooie
lichtjes in de school. Op verschillende momenten in het schooljaar kleedt de activiteitencommissie
(AC) de school mooi aan, bijvoorbeeld met lichtjes voor Sintmaarten, cadeautjes voor Sinterklaas en
kerstversiering voor Kerst. Daarnaast zet de AC zich in voor duurzaamheid en wordt duurzaam bord,
beker en bestek aangeschaft voor bijvoorbeeld het Kerstdiner.
Maandag 9 en dinsdag 10 december tovert de AC de school om in kerstsfeer. Vind u het leuk om te
helpen, loop dan gerust om 8.30 binnen in de koffiekamer (ook een uurtje helpen is fijn). Broertjes
en zusjes die nog niet naar school gaan, mogen gerust mee komen "helpen".
Wilt u een andere keer meedenken of helpen neem dan contact op met Joanneke (moeder van
Casper, groep 7), telefoonnummer: 06-25494711 of mail naar ac@dehoeksteen.nl
KINDERPOSTZEGELS
Traditiegetrouw hebben de groepen 8 meegedaan aan de Kinderpostzegelactie. Met de
kinderpostzegelactie is landelijk 9,4 miljoen euro opgehaald voor het goede doel. De Hoeksteen
heeft als doel gekozen voor het ‘Jeugdeducatiefonds’. Het Jeugdeducatiefonds helpt om de
ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten.
Wij zijn trots te mogen delen dat beide groepen 8 in totaal 2.787 euro opgehaald hebben voor het
Jeugdeducatiefonds.
KINDERCLUB ‘T VINKHUYS
In het MFC (Multi Functioneel Centrum) aan de Diamantlaan 94 is elke woensdag kinderclub. Tijdens
deze kinderclub zijn er verschillende activiteiten. Deze activiteiten worden gehouden van 14:15 tot
15:45. Je kan per keer meedoen en €1,- betalen of kiezen voor een jaarbijdrage van €12,- en dan
mag je alle activiteiten meedoen. Activiteiten kunnen zijn koken, buitenspelletjes doen, knutselen,
schilderen. Voor de maand december staat het volgende nog op de planning:
4 december: Sinterklaas, 11 december Kerst thema, 18 december Kerst lunch.
Wil je meer weten dan kun je altijd even bellen: 050-5770770 of mailen info@vinkhuys.nl
SCHOOLFRUIT
Vanaf 11 november ontvangen wij op basis van Europese subsidies nieuw fruit. In plaats van twee
stuks fruit, is nu voor ieder kind drie stuks fruit per week. Het fruit dat wij ontvangen is erg
gevarieerd, waardoor er voldoende keuze is en kinderen nieuwe smaken leren ontdekken.

Daarnaast staat in de binnentuin van de SKSG een perenboom. Deze perenboom hangt vol met
stoofperen. Omdat er zoveel peren in de boom hangen, wil de SKSG deze graag delen. Heeft u zin in
stoofperen, dan mag u deze ophalen/plukken in de binnentuin van de SKSG. U kunt zich melden bij
de ingang van de SKSG, te bereiken vanaf de centrale hal.
STUDIEDAG 11-11
Maandag 11 november hebben alle leerkrachten van de Hoeksteen een studiedag gehad over
SuccesforAll en Muziek. Samenwerken staat dit jaar centraal bij SuccesforAll. Op de studiedag
hebben alle leerkrachten nieuwe samenwerkingsvormen uitgelegd gekregen. Deze kunnen wij
toepassen in onze lessen om het samenwerken te bevorderen. Sinds dit schooljaar hebben we
daarnaast een nieuwe methode voor muziekonderwijs aangeschaft: ‘123Zing’. Tijdens de studiedag
hebben wij een verdiepende gastles over deze methode gekregen. Met behulp van deze methode
wordt het muziekonderwijs op De Hoeksteen vormgegeven. De methode biedt lessen met liedjes,
muziekinstrumenten, noten lezen en componeren. Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.123zing.nl/.
KOFFIEOCHTEND
Woensdagochtend 20 november was de tweede koffieochtend van dit schooljaar. De GGD
schoolverpleegkundige Ineke Treurniet was bij deze koffieochtend aanwezig. Ineke heeft zich aan de
aanwezige ouders voorgesteld en heeft de GGD screening van de groepen 2 en 7 toegelicht.
Daarnaast hebben we het gehad over een geslaagde lampiontentoonstelling met een spetterend
muzikaal optreden op het plein en hebben we de plannen voor de Kerstviering besproken. We kijken
terug op een gezellige en waardevolle koffieochtend, waarbij opnieuw een gesprek is ontstaan
tussen en met ouders over dingen die op school spelen en leven onder ouders en kinderen. De
volgende koffieochtend is op vrijdag 17 januari van 8:30-9:00, bij deze koffieochtend zal Reina Keizer
van leerplicht aanschuiven.
SINTERKLAAS
Bij deze nog even een reminder over het bezoek van Sinterklaas aan onze school.
Hij komt op woensdag 4 december. Tussen 8.20 en 8.30 worden de kinderen in de klas verwacht en
om 8.45 zal Sinterklaas aankomen. We verwachten hem aan de kant van de Veldspaatstraat. U mag
daar als ouders alvast gaan staan, maar dan alleen aan de overkant van de straat (de stoep bij de flat
en dus niet aan de schoolzijde). Dit omdat dan alle leerlingen de sint op deze manier goed kunnen
zien. Daarna zal het feest in de school voor de kinderen verder gaan.
JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR GRONINGEN
Uw kind wil graag op een sport? Of op dans- of muziekles? Maar hiervoor is thuis te weinig geld?
Dan kunt u via het Jeugdfonds Sport & Cultuur een vergoeding krijgen.
Sporten, dansen, muziek maken of creatief bezig zijn is goed voor uw kind. Maar soms te duur voor
gezinnen met een laag inkomen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt dan uitkomst. Dit fonds
betaalt voor uw kind max. €225,- (sport) of max. € 450,- (cultuur) per jaar. Het lesgeld of de
contributie wordt rechtstreeks aan de sportvereniging of cultuuraanbieder overgemaakt. In
sommige gevallen is een aanvullende waardebon voor sportkleding, attributen of huur instrument
mogelijk. Ouders en kinderen kunnen zelf geen aanvraag indienen, dat kan alleen via een
intermediair (tussenpersoon) die bij het kind of gezin betrokken is.
De intermediairs op de Hoeksteen zijn meester Frits en de brugfunctionaris Dieneke Bloemendal.
Zij helpen u graag.
www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen
KANJEREN
De Hoeksteen is een Kanjerschool, dit houdt in dat wij werken volgens de Kanjermethode. Op school

spreken wij daarom kinderen met Kanjertaal aan. Thuis kunt u deze methode ook voortzetten. Met
de Kerstvakantie in voortuitzicht delen wij graag een aantal tips met u. Meer informatie kunt u
vinden op de website van Kanjer: https://www.kanjertraining.nl/.
1. Maak dagelijks echt contact met uw kind
2. Werk aan een goede relatie met uw kind
3. Een kind heeft behoefte aan een goede relatie met zijn ouders. Het wil zich gezien en gehoord
voelen door vader en moeder.
4. Individuele aandacht: persoonlijk aandacht zorgt ervoor dat uw kind zich gezien voelt. Het kind
doet ertoe voor papa en mama, het kind is geliefd, er wordt van haar/hem gehouden.
5. 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 uw kind alleen te doen. Een uurtje
winkelen, een spelletje spelen, enzovoort, is vaak al genoeg.
MEDIAWIJSHEID
Afgelopen maand hebben de groepen 7 en 8 meegedaan met de week van de mediawijsheid.
Middels de game van Mediamasters is in de klas extra aandacht besteed aan SocialMedia, vanuit het
thema ‘aan of uit’. De week van de mediawijsheid is voorbij, maar op school blijft SocialMedia een
thema dat vaak besproken wordt in de klas. Daarom ons advies om thuis ook in gesprek te blijven
met uw kind over zijn/haar activiteiten op SocialMedia.
De mediawijsheid tip van deze maand is:
TIP: Voor veel sociale platforms moet je kind officieel 13 jaar zijn om een account aan te kunnen
maken. Vanaf deze leeftijd is uw kind voor de wet beter beschermt. Toch hebben miljoenen jongere
kinderen al een account. Maak als ouders een afweging: heb je begrip voor het feit dat ‘bijna
iedereen in de klas’ een account heeft of houden jullie die leeftijdsgrens aan?
Meewerken in het UMCG!
Lijkt het jou leuk om de (huis)artsen van de toekomst een handje te helpen in het oefenen van
gesprekken voeren met kinderen? Ben jij tussen de 8 – 14 jaar? En houd je van een beetje toneel
spelen? Lees dan de bijlage! Opgeven kan voor de kerstvakantie door te mailen naar:
aike.vogelzang@bijvrijdag.nl Deelname is gratis.
KERSTVIERING
Donderdag 19 december vieren wij op de Hoeksteen het Kerstfeest. Voor Kerst organiseren wij
daarom in alle groepen een Kerstdiner op school van 17:00-18:00. Daarnaast gaan alle groepen
samen met hun leerkracht ‘s middags onder schooltijd kerstliederen zingen in de wijk. Later deze
maand ontvangt u meer informatie over de Kerstviering via SocialSchool.
NIEUWJAARSGROET
De tijd vliegt voorbij, nog maar een paar weken en dan is het alweer Kerstvakantie en een nieuw
kalenderjaar. In alle klassen organiseren wij daarom een nieuwjaarsgroet met nieuwjaarsrolletjes en
wat te drinken. Maandag 6 januari tussen 13:30-14:00 bent u van harte uitgenodigd om samen met
ons het nieuwe jaar in de luiden.

