Nieuwsbrief november 2019
EWASTE GROEP 7/8
De e-waste was een race waar onze school aan mee deed. het was
van 26 september tot 24 oktober, 4 weken dus. We moesten oude
of kapotte elektronica verzamelen. Als dat gebeurd was gingen een
paar kinderen uit de klas tellen en daarna in de containers doen er
deden 9 scholen mee. En wij hoeksteen 7/8b was daar 1 van. We
hebben hulp gekregen van deze winkels: AlbertHeijn, Aldi en
Blokker.
Heel erg bedankt voor het helpen. De ewaste race was gedaan met
groep 7/8. We hebben 1630 items opgehaald en bedankt voor
iedereen die heeft meegedaan. In de bijlage is het ewaste certificaat
toegevoegd.
Groetjes, Djavais, Esma en Maynard uit groep 7/8

LICHTJESAVOND
Donderdagmiddag 7 november wordt de jaarlijkse lichtjesavond georganiseerd. Op deze avond
worden in de gangen van de Hoeksteen en de Sterrensteen alle lampionnen van de kinderen mooi
tentoongesteld. Tussen 16:30 en 17:00 bent u van harte welkom in de school om de lampionnen te
bewonderen en te genieten van een kop koffie, thee of ranja in de centrale hal.
DE PAKJES DRINKEN VAN GROEP 3B
In groep 3b hebben de kinderen alle pakjes van één dag verzameld. Wat veel pakjes en afval leverde
dit op. Groep 3b heeft alle pakjes opgepakt (zie foto) om alle andere klassen eraan te herinneren
hoeveel afval dit is en dat het beter is om een beker met drinken mee naar school te nemen.
Vorig jaar hebben de groepen 1/2 hier ook bij stilgestaan en hebben ze onderzocht hoeveel suiker er
in drinkpakjes zit. De poster die groep 1/2 hiervoor heeft gebruikt brengen wij via de bijlage graag
nogmaals onder de aandacht.

KOFFIEOCHTEND
Dinsdagochtend 8 oktober was de eerste koffieochtend van dit schooljaar. Tijdens deze
koffieochtend zijn de volgende thema’s met ouders besproken: de eerste weken, kijkje in de groep
en de nieuwsbrief. Wij vinden het heel erg fijn dat ouders de tijd nemen om met ons in gesprek te
gaan over thema’s die in de school leven. Deze maand staat er op woensdag 20 november ook weer
een koffieochtend op het programma. Bij deze koffieochtend zal de GGD verpleegkundige aansluiten
en zich voorstellen.
WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID
Tijdens de koffieochtend is vanuit ouders de wens benoemd om op school meer aandacht te
besteden aan SocialMedia, schermtijd en de houding van kinderen wat betreft computeren. In
navolging hiervan wordt daarom in iedere nieuwsbrief een tip gedeeld.
TIP: heeft uw kind interesse in een bepaald SocialMedia platform of spel, kijk en beoordeel dan eerst
zelf wat het is.
Daarnaast is het van 8 tot en met 15 november de week van de mediawijsheid. Gedurende deze
week is er landelijk extra aandacht voor SocialMedia en digitale vaardigheden. De groepen 7 en 8
doen deze week mee aan het project ‘Mediamasters’.
PLUSKLAS
Nieuws uit de plusklas. De komende twee weken doen de plusklas kinderen uit de groepen 5 t/m 8
mee aan een informatica wedstrijd. Deze wedstrijd heet de beverwedstrijd. De wedstrijd is
ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met informatica. Misschien ontdekken ze wel dat ze
er talent voor hebben!
De leerlingen krijgen verschillende vragen die te maken hebben met informatica, algoritmen,
structuren, informatieverwerking, logica, puzzels en toepassingen. Pittige onderwerpen, maar ze
hebben er geen voorkennis voor nodig. De opgaven zijn zó gemaakt dat iedereen ze met logisch en
goed nadenken kan oplossen.
ROOTS OF EMPATHY
De Hoeksteen is voorbereidingen aan het treffen voor het uitvoeren van het programma Roots of
Empathy in onze groepen 3.
Roots of Empathy, opgericht in 1996 door sociaal ondernemer Mary Gordon, is een evidence-based
lesprogramma met een bewezen significant effect in het verminderen van agressie – zoals pesten –
onder basisschoolkinderen en in het vergroten van sociale/emotionele competenties en empathie.
Centraal in het programma staan een baby en ouder uit de buurt die elke drie weken een
familiebezoek aan een klas brengt gedurende één schooljaar. Een getraind Roots of Empathyinstructeur coacht de leerlingen om de ontwikkeling van de baby te observeren en de gevoelens en
intenties van de baby te benoemen. Binnen dit ervaringsgericht leren is de baby de ‘leraar’ en een
hefboom voor de instructeur om kinderen hun eigen gevoelens en die van anderen te helpen
herkennen en overdenken. Vanuit de school zijn instructeurs opgeleid en zijn twee ouders met kind
bereid gevonden om deel te nemen aan Roots of Empathy. Meer weten?
https://rootsofempathy.org/

