Nieuwsbrief december 2019
BELANGRIJKE DATA
21 december t/m 5 januari – Kerstvakantie (alle Kinderen zijn VRIJ!)
6 januari – Annemiek Lourens (teamleider) komt terug van haar zwangerschapsverlof
6 januari – Nieuwsjaarsgroet (ouders welkom in de groep)
13 januari – Groep 3-8: Start Cito-toetsen
14 januari – Groep 1-2: Tuintjes, beleef de winter
17 januari – Koffieochtend
27 januari – Studiedag leerkrachten, alle kinderen VRIJ!
28 januari – Groep 7a: Excursie Mondo Mendini (Groninger Museum)
28 januari – Groep 4: Tuintjes, dieren in de winter
NIEUWJAARSGROET
De tijd vliegt voorbij, het is alweer Kerstvakantie en bijna een nieuw kalenderjaar. In alle klassen
organiseren wij daarom een nieuwjaarsgroet met nieuwjaarsrolletjes. Maandag 6 januari bent u
tussen 13:30-13:50 in alle klassen van harte uitgenodigd om samen met ons het nieuwe jaar in de
luiden. In alle klassen zijn nieuwjaarsactiviteiten te doen. U kunt van 13:30-13:50 vrij binnenlopen in
de klas van uw kind. Na afmelden bij de leerkracht mag uw kind om 13:50 samen met u mee naar
huis, de leerkracht sluit daarna met de overige kinderen de dag af.
IDEEËNBUS
Bij een nieuw jaar horen ook goede voornemens. Met de start van 2020 willen wij graag meer
ideeën en feedback verzamelen van kinderen en ouders. Bij de kleuteringang bij het plein hangt een
witte brievenbus. Deze brievenbus is bedoeld voor goede ideeën. Daarom een oproep aan alle
ouders en kinderen: ‘heeft u een goed idee of feedback, dan horen wij dit graag!’
Bij de bus hangen briefjes die u kunt gebruiken voor uw idee. Ons voornemen is om op alle ideeën
een reactie te geven. Vergeet u daarom niet uw naam erbij te zetten? We hopen op veel leuke
ideeën in de bus, zodat we samen het onderwijs op de Hoeksteen nog leuker/beter kunnen maken!
TEAMLEIDER ANNEMIEK
Na de Kerstvakantie komt Annemiek Lourens terug van jaar zwangerschapsverlof. Afgelopen zomer
is zij bevallen van haar tweede zoon ‘Dytmer’. Na een welverdiend verlof zal Annemiek haar
teamleider-taken vanaf januari weer oppakken en kunt u bij haar terecht op maandag, woensdag en
donderdag.
NIEUWE COLLEGA
Donderdag 9 januari start een nieuwe collega bij ons op school. Maaike Veldhuis-Greijdanus zal op
donderdag en vrijdag lesgeven aan groep 3A, zij staat naast juf Marijke. Juf Marijke werkt vanaf
januari op de maandag, dinsdag en woensdag.
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf januari zal ik, Maaike Veldhuis-Greijdanus, voor groep 3a staan op donderdag en vrijdag. Juf
Marijke is er dan op maandag, dinsdag en woensdag.
Ik ben 23 jaar en in juli afgestudeerd aan de Academische pabo. Het afgelopen halfjaar ben ik
getrouwd en heb ik een mooie huwelijksreis mogen maken in Nicaragua. Verder wonen mijn man en
ik met veel plezier in Winsum.
Ik kijk er naar uit om straks in januari te beginnen en de klas te leren kennen. Ik zal jullie ongetwijfeld
al ontmoet hebben bij het Kerstdiner of in het nieuwe jaar ontmoeten, maar schroom vooral niet om
na schooltijd mij even aan te schieten voor een praatje.
Ik wens iedereen fijne kerstdagen en tot in het nieuwe jaar.

Groeten,
Maaike Veldhuis-Greijdanus
ADAPTIEF TOETSEN CITO
Eén van de instrumenten om de ontwikkeling van uw kind te volgen is het afnemen van Cito toetsen.
In week 3 en 4 van het nieuwe jaar worden deze afgenomen in groep 3 t/m 8. Op de Hoeksteen
hebben we ervoor gekozen om adaptief te toetsen. Dit betekent dat kinderen een toets maken die
het best past bij hun niveau. Naast dat dit meer betrouwbare informatie over het didactische niveau
oplevert, proberen we frustratie te voorkomen bij kinderen die een toets moeten maken die te
moeilijk of te makkelijk is. De Cito versie die bij uw kind is afgenomen staat altijd vermeld op het
rapport.
ACNIEUWS
Wij kijken terug op een geslaagd Sinterklaasfeest. We zijn trots op onze Kanjers en dat mag gehoord
worden. De AC heeft daarom een mooi stukje voor het krantje in Vinkhuizen geschreven. Via
volgende link vind je het bericht:
https://www.vinkhuizen.nl/vinkentouw-2/523-home/nieuws/6480-welmobile-vinkhuizen-brachtsint-bij-cbs-de-hoeksteen
SPORTEN
Naast gezonde voeding is bewegen en sporten belangrijk voor de gezondheid van een kind. Voor het
nieuwe jaar willen we daarom nogmaals de sportactiviteiten in de wijk onder de aandacht brengen.
Op verschillende dagen na schooltijd organiseert BSLIM sportactiviteiten in de wijk Vinkhuizen. De
sportactiviteiten worden veelal georganiseerd in de sportzalen van de Vensterschool en
gecoördineerd door onze gymdocent Jaap Jacobs. Meester Jaap geeft op woensdag en donderdag
gymnastiek bij ons, dus is bij de meeste kinderen bekend. Meer informatie over activiteiten van
BSLIM is te vinden op: https://www.bslim.nl/vinkhuizen
Daarnaast kunnen kinderen zich vanaf 21 januari inschrijven voor sportactiviteiten in de stad
Groningen van de SportHopper. Meer informatie is te vinden op:
https://www.sportcultuurhopper.nl/
KOFFIEOCHTEND
Vrijdag 17 januari is de volgende en eerste koffieochtend van 2020. Reina Keizer van leerplicht
schuift deze ochtend aan. Zij zal zich tijdens de koffieochtend voorstellen en meer vertellen over
haar werkzaamheden bij leerplicht. Alle ouders zijn welkom van 8:30-9:00 voor een kop koffie of
thee.
MEDIAWIJSHEID
In de nieuwsbrief van december is een tip gedeeld over accounts op sociale platformen. De tip van
deze nieuwsbrief sluit daarop aan.
TIP: wil en mag uw kind een account op een sociaal platform, start dan samen. Maak samen een
account aan en bespreek alles wat jullie tegenkomen. Onderzoek samen, praat erover en vraag door,
maar beslis uiteindelijk zelf. Bespreek bijvoorbeeld de privacy-instellingen. Welke informatie toont
uw kind aan wie? Praat ook over het toevoegen van vrienden: laat alleen mensen toe die je goed
kent.
SOKKENACTIE BOEKHANDEL RIEMER
De laatste ~twee dagen van het jaar heeft boekhandel Riemer traditiegetrouw de
‘Gekkesokkendagen’. Stap je op 30 of 31 december de winkel binnen met twee echt verschillende

sokken aan dan ontvang je van de boekwinkel een boek cadeau. Gekke sokken in ruil voor een gratis
boek, wie wil dat niet!
Het gehele team van de Hoeksteen wenst u fijne Kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar.

