Nieuwsbrief oktober 2019
BELANGRIJKE DATA
25 september tot 2 oktober – Kinderpostzegelactie groep 8
2 oktober – Start Kinderboekenweek Reis mee!
8 oktober – koffieochtend
10 oktober – Kanjermiddag groep 1/tm 8 tot 14:00
11 oktober – Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8
18 oktober – Studiedag leerkrachten, kinderen VRIJ!
21 tot 27 oktober – HERFSTVAKANTIE, kinderen VRIJ!
30 oktober – Voorstelling Ruimtevlucht voor de groepen 7/8 en 8 (locatie: Spot, Trompsingel)
SCHOOL START OM 8:30
Het is belangrijk dat kinderen op tijd op school komen. Vanaf 8:20 gaan de deuren open en kunt u
uw zoon of dochter naar zijn/haar klaslokaal brengen. Om half 9 sluiten de meesters en juffen hun
lokaaldeur en start de lesdag. Wanneer uw kind te laat op school komt, dan mist uw kind dus een
gedeelte van de lesdag. Vanaf 1 oktober zullen de deuren naar het plein om 8:35 worden gesloten.
Kom dus op tijd! Na 8:35 kunt u enkel nog via de hoofdingang binnenkomen.
We merken dit schooljaar dat sommige ouders met kinderen structureel te laat komen. Bent u met
uw kind drie keer te laat, dan spreekt de leerkracht u hierop aan. Na zes keer krijgt u een bericht van
directie en na negen keer zal de leerplichtambtenaar telefonisch contact met u zoeken om met u te
bespreken hoe u het te laat komen kunt verbeteren.
GEZONDE SCHOOL
Aangezien wij op school een continurooster hebben, is uw kind een groot deel van de dag op school
en eet hij/zij daarom tweemaal in de klas samen met zijn/haar leerkracht.
In de ochtend rond 10:00 hebben alle klassen een fruitpauze. In deze pauze gaan de kinderen een
kwartier naar buiten en eten zij met de leerkracht in de klas. Wij adviseren u om uw kind voor deze
pauze drinken, fruit en eventueel een koekje mee te geven.
Rond 12:00 gaan de kinderen opnieuw een kwartier naar buiten en lunchen zij samen met hun
leerkracht in de klas. Voor de lunch nemen de kinderen zelf een broodje mee van huis. Voor de
concentratie en groei van uw kind is het van belang dat uw kind de juiste voedingsstoffen binnen
krijgt tijdens de lunch. Overleg daarom met uw kind welke gezonde dingen uw kind lekker vindt om
mee te krijgen naar school. Daarnaast vinden de meeste kinderen drinken op waterbasis het
lekkerste om mee te krijgen naar school, zodat hun dorst gedurende de dag wordt gelest en
hoofdpijn aan het einde van de dag wordt voorkomen.
LESAANBOD - TAALTUIN
Even voorstellen…
Mijn naam is Tonia Smit en sinds vorig schooljaar werkzaam op de Hoeksteen.
Dit schooljaar starten we met de taalklas, genaamd ‘de taaltuin’.
In de taaltuin krijgen kinderen extra ondersteuning in de Nederlandse taal.
Het gaat hierbij vooral om woordenschat en luistervaardigheid.
Omdat we werken met kleine groepjes kunnen de kinderen veel aandacht krijgen, dat is fijn!
Ik heb er veel zin in en zie ernaar uit met iedereen kennis te maken.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag.
Tot ziens in de taaltuin!
STAGIAIRES EN HULP BINNEN DE SCHOOL
Tijdens de start van het schooljaar zijn de leerkrachten op het plein voorgesteld en heeft u
waarschijnlijk al kennis gemaakt met de juf of meester van uw kind. Naast alle leerkrachten zijn er

ook ondersteuners in de school die ervoor zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt dat hij/zij
verdient. In deze Nieuwsbrief willen wij deze mensen kort aan u voorstellen.
 Juf Ali loopt al jaren rond bij ons op school en heeft u vast wel eens gezien. Juf Ali begeleidt
kleine groepjes met lezen en helpt de leerkrachten achter de schermen bij de
voorbereidingen van lessen. Juf Ali is alle ochtenden aanwezig op school.
 Juf Manal is vorig schooljaar bij ons op school begonnen. Juf Manal doet ervaring op in het
Nederlandse onderwijs en ondersteunt de kleuterjuffen bij hun werk. Juf Manal is op
dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig op school.
 Juf Yvonne is ook vorig schooljaar bij ons op school begonnen. Juf Yvonne helpt mee om
onze kleuterbouw schoon en fris te houden. Juf Yvonne is op woensdag en vrijdag aanwezig
op school.
 Juf Ellen is vorig schooljaar bij ons op school begonnen en zal komend half jaar juf Henriët
ondersteunen, nu zij weer terug is bij ons op school. Juf Ellen is op woensdag en vrijdag
aanwezig op school.
 Juf Maureen is een LIO-staigiare (leerkracht in opleiding) bij ons op school. Maureen zal
komend half jaar verschillende opdrachten en onderzoek doen in groep 6.
 Juf Lianne is een LIO-staigiare (leerkracht in opleiding) bij ons op school. Lianne zal komend
half jaar verschillende opdrachten en onderzoek doen in groep 4a.
 Juf Sanne is derdejaars stagiaire van de PABO. Sanne zal voor haar opleiding verschillende
lessen geven en opdrachten uitvoeren in de klas. Sanne is op maandag en dinsdag aanwezig
in groep 3b.
 Meester Jason doet de opleiding onderwijsassistent en zal dit schooljaar stagelopen bij ons
op school. Jason zal vooral in de bovenbouw in en buiten de klas kleine groepjes kinderen
begeleiden en helpen bij hun werk. Meester Jason is op maandag, dinsdag en soms op
woensdag aanwezig op school.
 Meester Joram doet ook de opleiding onderwijsassistent en zal dit schooljaar op maandag
stage in groep 1/2c. Meester Joram zal in de groep ondersteuning bieden aan juf Sarah.
DE PETTEN VAN KANJER
Op de Hoeksteen werken wij met de methode Kanjer. De Kanjermethode werkt met gekleurde
Kanjerpetten (wit, zwart, rood en geel). Wanneer een kind de witte pet op heeft dan is hij/zij
vriendelijk, zichzelf en te vertrouwen. Een gele pet doet zielig, trekt zich terug en doet bang. Een
rode pet lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater. Ten slotte daagt een zwart pet
uit, pest, zoekt ruzie en speelt de baas. Middels de kanjerspelletjes, gesprekken en verhalen worden
kinderen bewust van hun gedrag en worden ze gestimuleerd om altijd te handelen vanuit de witte
pet als basis.

GEDRAGSMETER
De Kanjermethode gaat er vanuit dat ieder kind in de basis te vertrouwen is, aardig gevonden wil
worden en erbij wil horen. Vanuit deze gedachte belonen wij positief gedrag en proberen wij
negatief gedrag om te buigen naar positief gedrag. In de meeste klassen werken wij daarom met een
gedragsmeter. De gedragsmeter bestaat uit vier of vijf rondjes: (goud) - groen - geel - oranje - rood.
Alle leerlingen in de klas hebben een knijper met hun naam en beginnen iedere dag in groen.
Wanneer het even mis gaat vertelt de leerkracht wat er mis gaat en dat hij/zij een rondje naar
beneden gaat. De hele dag door kan de leerling weer opklimmen/ afglijden. Wanneer de leerling in
rood terecht komt gaat hij/zij voor een time-out naar de gang. Bij terugkomst gaat de leerling weer
van rood naar oranje en wordt de intentie uitgesproken om weer terug te gaan naar groen en
gewenst gedrag te laten zien. Wanneer de leerling op dezelfde dag weer in rood komt dan gaat
hij/zij naar de maatjesklas en werkt de rest van de dag in de maatjesklas.
SPAARACTIE BOEKHANDEL RIEMER
Kijk op www.boekhandelriemer.nl/kinderboekenweek en op gratiskinderboekenschoolactie.
De school van uw kinderen is ook dit jaar weer een samenwerking aangegaan met boekhandel
Riemer in de stad. Wanneer u in deze boekhandel in de Kinderboekenweek een kinderboek koopt,
ontvangt de school een tegoed om de kinderboeken in de school aan te vullen.
Hoe? Het werkt simpel.
Bij aankoop van een kinderboek ontvangt u een kassabon. Deze kassabon levert u in bij de leerkracht
van de klas. Over 20% van het totaalbedrag ontvangt de school een tegoed voor kinderboeken.
En leuk om te weten: tijdens de Kinderboekenweek worden er in de boekhandel leuke activiteiten
georganiseerd en is er een avontuurlijke speurtocht door de winkel. Al met al meer dan een bezoek
waard!
VERZOEK KLEUTERBOUW
Speelgoed over blokken, autootjes, Playmobil of duplo, boerderij figuren, barbies o.i.d. over en in de
weg? Maar nog goed? De school heeft er wel belang bij. Kinderen spelen graag met veel
verschillende dingen. Er gaat weleens wat stuk of raakt kwijt. Inleveren bij kleuterjuf Mirjam van 12B
HUISBEZOEKEN DOOR DE BRUGFUNCTIONARIS
Onze brugfunctionaris Dieneke Bloemendal gaat vanaf dit schooljaar huisbezoeken doen bij nieuwe
leerlingen. Als de leerling 6 weken op school is, wordt er een afspraak met de ouders te maken.
Dieneke gaat uitleggen waar de brugfunctionaris voor is en vragen of alles duidelijk is over de gang
van zaken op school. Vragen van ouders worden natuurlijk ook beantwoord.
Alle leerlingen die vanaf juli bij ons op school zijn gekomen kunnen een belletje van Dieneke
verwachten.
MR
Wij zijn erg blij dat we dit schooljaar Paola Conte als nieuw MR lid mogen verwelkom. Paola zal zich
hieronder zelf aan jullie voorstellen:
Ik wil me graag voorstellen als aankomend MR lid bij de Hoeksteen.
Mijn naam is Paola Conte, ik ben moeder van 4 zoons van 21, 15, 10 en 7 jaar. Waarvan Malik
(groep 7) en Nassir (groep 4) hier op school zitten. In het dagelijks leven werk ik 36 uur per week bij
de Groningse studentenvereniging Vindicat als hoofd financiële administratie.
Daarnaast doe ik in mijn vrije tijd aan voetbal en sta ik ook veel langs de kant als supporter bij mijn
eigen kinderen die uiteraard ook graag voetballen.

Ik heb er erg veel zin in om deel uit te mogen maken van de MR. Het lijkt me super interessant, en
een leuke en leerzame ervaring.
Groeten, Paola
ZPANNEND ZERNIKE
WELKOM BIJ ZPANNEND ZERNIKE, de Groningse bijdrage aan het Weekend van de Wetenschap
Wat een boer niet kent dat eet hij niet. Je moet geen slapende honden wakker maken. Zijn die oude
Nederlandse spreekwoorden wel waar? En hoe werken je hersenen eigenlijk? Kom je een brug van
spaghetti bouwen, sterren kijken of ontsnappen uit een escaperoom door wetenschapsraadsels op
te lossen of proefjes doen in een lab-jas?
Op zaterdag 5 oktober (binnenstad) en zondag 6 oktober (Zernikecampus) van 12.00 tot 17.00 uur
staan onze deuren wagenwijd open. Iedereen is van harte welkom en de toegang is overal gratis.
Kijk op de website www.zpannendzernike.nl voor het hele programma.
EVEN VOORSTELLEN

Hallo, mijn naam is Ineke Treurniet.
Als jeugdverpleegkundige voor de GGD ben ik verbonden aan de school.
Heeft u vragen of zorgen over de groei of ontwikkeling van uw kind?
Bijvoorbeeld:
Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes. Is dat normaal?
Mijn kind is nog niet zindelijk ’s nachts.
Mijn kind heeft slaapproblemen/eet slecht.
Ik vind het lastig om grenzen te stellen aan mijn kind. Hoe kan ik dat verbeteren?
Hoe kan ik omgaan met boos/opstandig gedrag van mijn kind.
Mijn kind wil niet graag naar school, hoe kan ik hier mee omgaan?
Is mijn kind te zwaar of juist te licht ?
Dan kunt u via de volgende gegevens contact met mij opnemen:
Ineke.treurniet@ggd.groningen.nl
06-54352995 (bij geen gehoor graag inspreken zodat ik z.s.m. terug kan bellen, maar Whatsapp kan
ook)
Hartelijke groet,

Ineke Treurniet
E-WASTE RACE GROEP 7/8

Wij zijn trots op een mooi bericht over groep 7/8 op de wijkwebsite van Vinkhuizen.
CBS de Hoeksteen, heeft een project waarmee ze zo veel mogelijk elektrisch afval proberen te
verzamelen. Ze doen mee aan de E-waste race.
Deze race wordt gehouden om mensen erop te wijzen dat er kostbare stoffen in elektrische
apparaten blijven zitten die te recyclen zijn. Zo raken deze grondstoffen niet op. Als u deze
apparaten zo weggooit is dat erg slecht voor het milieu. Door deze inzamelingsactie hoopt CBS De
Hoeksteen zomaar 18.410 kg CO2 uitstoot te kunnen voorkomen.
Bij het zo veel mogelijk ophalen van kapotte elektrische apparaten, heeft CBS De Hoeksteen uw hulp
nodig. Pak kapotte telefoons, tablets, computer monitors en meer. U kunt ook een Nokia inleveren
die het nog wel doet, maar die u niet meer gebruikt. Ga naar CBS de Hoeksteen aan de
Siersteeenlaan 480-3 en lever het in. U kunt alles inleveren tussen 8:30-14:00 uur. Uw kunt ook uw
E-afval inleveren bij Albert Heijn Vinkhuizen, in de speciaal daarvoor bestemde winkelwagen. De
actie eindigt op 14 oktober.

