Nieuwsbrief september 2019
BELANGRIJKE DATA
26 augustus – Start schooljaar
28 augustus – Bommen Berend (Vrije dag, dus alle KINDEREN ZIJN VRIJ!))
29 augustus – Luizencontrole voor groep 1 t/m 8
9 september – Schoolfotograaf
11 september – Schoolfotograaf
19 september – Informatieavond groep 7 en 8
25 september – Kinderpostzegels t/m 2 oktober
1 oktober – Start Kinderboekenweek Reis mee!
ROOKVRIJE SCHOOL
Afgelopen maandag 26 augustus hebben wij gezamenlijk met alle leerlingen, ouders en leerkrachten
het schooljaar gezamenlijk geopend. We hebben veel vrolijke en enthousiaste kinderen mogen
verwelkomen en hopen met z’n allen op een gezellig en leerzaam schooljaar.
Met ingang van dit schooljaar is ons schoolterrein daarnaast ook rookvrij. Op en rond het schoolplein
en de gehele vensterschool wordt daarom verzocht niet te roken.
EVEN VOORSTELLEN
We starten dit schooljaar met drie nieuwe gezichten: Annemiek Broekema in groep 1/2a, Wilma van
Slooten in groep 3a en Weinyk Drost in groep 7/8.

Hallo allemaal,
Komend schooljaar ben ik een nieuw gezicht op de Hoeksteen.
Vandaar dat ik mij kort even wil voorstellen.
Mijn naam is Weinyk Drost, ben 28 jaar en kom uit Kollum.
Komend schooljaar ben ik samen met Juf Jorieke in groep 7/8 te vinden.
Woensdag tot en met vrijdag ben ik aanwezig.
Wat doe ik in mijn vrije tijd?
Muziek vind ik erg leuk, ik speel piano en een beetje gitaar.
Daarnaast ben ik ook wekelijks op het korfbalveld te vinden. Ik speel zelf en ben trainer van een
jeugdploegje. School is eigenlijk net als sport. Kinderen komen op school om te oefenen, te groeien,
te leren. Graag wil ik hier ook mijn steentje aan bijdragen!
Ik kijk uit naar komend schooljaar, heb er zin in!
Met vriendelijke groet,
Weinyk Drost
Beste ouders, verzorgers,
Mijn naam is Annemiek Broekema ik ben 42 jaar. Ik woon samen met mijn man, zoon ( 11) en
dochter ( 16) in de stad Groningen.
Ik ben dit schooljaar samen met Juf Henriët, de Juf van de lieveheersbeestjes groep 1a-2a.
Daar heb ik enorm veel zin in!
In mijn vrije tijd sport ik graag en hou ik van creatief bezig zijn.

Creativiteit is mijn drijfveer, bij creativiteit denk ik aan ruimte hebben en laten om te kunnen spelen.
Ruimte om de wereld te ontdekken, ieder op zijn/haar eigen manier en in zijn of haar eigen tempo.
Ik barst van de ideeën om te delen uit te werken en te beleven.
Hiervoor heb ik met veel enthousiasme op een andere VCOG school gewerkt in meerdere
kleutergroepen).
Tevens ben ik 10 jaren werkzaam geweest op een kinderdagverblijf in de stad.
Ik kijk er naar uit om samen met jullie kinderen op ontdekkingsreis te gaan en vanuit geborgenheid
avonturen te gaan beleven!
Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust.
Wilma van Slooten is een nieuwe leerkracht in groep 3a. Zij werkt op maandag en dinsdag in groep
3a, naast Marijke Mulder.
BABYNIEUWS

In de zomervakantie op 3 augustus is onze teamleider Annemiek bevallen van een gezonde zoon.
Zijn naam is: Dytmer Brandt Durk Lourens.
Dytmer is de tweede zoon van juf Annemiek en haar man Rene.
Dytmer heeft een broer van 3 jaar: Huub.
GOUDENWEKEN
Op de Hoeksteen werken wij met de methode Kanjer. De Kanjermethode begint ieder schooljaar
met de gouden weken. Tijdens deze weken staat kennismaking, groepsvorming en regelgeving
centraal. Door middel van Kanjerspelletjes, groepsgesprekken en andere activiteiten wordt hier in de
groep aandacht aan besteed. Ook dit jaar voor u de basisregels van Kanjer nogmaals onder de
aandacht:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig

SCHOOLFOTOGRAAF
Wij mogen onszelf weer van onze mooiste kant laten zien, want maandag 9 september en woensdag
11 september komt de schoolfotograaf langs op school.
Maandag 9 september:
- Portret en groepsfoto van de groepen 1 t/m 7/8
- Familiefoto’s na schooltijd
Woensdag 11 september:
- Portret en groepsfoto van groep 8
- Familiefoto’s woensdagochtend onder schooltijd
- Broers en zussen foto’s van kinderen die allen op school zitten
Maandagmiddag na schooltijd en woensdagochtend onder schooltijd kunt u ervoor kiezen om een
foto te laten maken van uw kinderen. Vanaf maandag 2 september hangt hiervoor een intekenlijst
op het raam bij de directiekamer.
INFORMATIEBIJEENKOMST GROEP 7 en 8
Donderdagavond 19 september is de informatieavond van de groepen 7 en 8. De avond begint om
19:15 en eindigt om ongeveer 20:30. Tijdens de informatieavond wordt het tijdpad van groep 8
besproken en krijgt u meer informatie over de overgang naar de middelbare school: het
schooladvies, niveaus, middelbare scholen en opendagen. Alle ouders van de groepen 7 en 8 zijn van
harte uitgenodigd op deze informatieavond! De definitieve uitnodiging ontvangt u van de
leerkrachten van de groepen 7 en 8.
INFORMATIEGIDS
De informatiegids voor schooljaar 2019-2020 is voor de vakantie meegeven aan alle oudste kinderen
in het gezin die op De Hoeksteen zitten. In de informatiegids staat nuttige informatie over allerlei
onderwerpen. Mocht u geen exemplaar hebben, dan kunt alsnog eentje krijgen. Vraag er even naar
bij de administratie.
KAPOT SCHERM VAN DE SNAPPET TABLET
Zoals in de informatiegids genoemd gebruiken wij vanaf groep 4 voor de verwerking van de lesstof
tablets. De leerkracht geeft aan het begin van het schooljaar les in het zorgvuldig omgaan met de
tablets. Dit betekent dat de tablets niet rechtop op de tafels staan, de tablets op de tafel liggen en
als er niet mee gewerkt wordt dan ligt hij met de hoes dicht, niet op het randje van de tafel. Mocht
de tablet juist worden gebruikt dan zijn eventuele kosten bij schade voor ons. Mocht er echter niet

juist (zoals hierboven beschreven) mee om worden gegaan dan kunnen de kosten van een stuk
scherm (€150,-) in rekening worden gebracht bij u als ouder/verzorger.
SCHOOLFRUIT
Vanaf volgende week wordt er iedere week weer twee soorten schoolfruit geleverd. Het schoolfruit
is vanaf dinsdag aanwezig in de klassen, maandag moeten de kinderen dus hun eigen fruit
meenemen.

Meehelpen in school?
ACTIVITEITENCOMMISSIE (AC)
School is meer dan alleen leren. Juist de feesten maken het extra leuk voor de kinderen. Wil jij mee
helpen om er voor de kinderen een onvergetelijke schooltijd van te maken, dan ben je van harte
welkom om je aan te sluiten bij de Activiteiten Commissie. (AC). In samenwerking met de
leerkrachten organiseer je activiteiten voor alle leerlingen van de school. Dit kan als vast AC lid of als
hulpouder die af en toe eens meehelpt.
Met elkaar maken we er een gezellig feest van voor:
* Sint Maarten
* Sinterklaasfeest
* Kerstfeest
* Voorleesontbijt
* Pasen
* Avond 4 daagse
* Twee jaarlijks swingend schoolfeest
Heb je vragen of wil je je aanmelden, geef het door aan de leerkracht en we nemen contact met je
op.
HOOFDLUIZEN
Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Als het vermoeden bestaat dat
uw kind hoofdluis heeft wordt u hierover geïnformeerd. Mocht u mee willen helpen met het
controleren op hoofdluis dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij Dieneke Bloemendal of de
leerkracht van uw zoon of dochter. U krijgt dan uitleg hoe het luizenpluizen in zijn werk gaat en waar
u op moet letten.
Luizenpluizen doen we, i.v.m. hygiëne, met handschoenen aan. Mocht het jouw LOT zijn om erin
geluisd te worden en je wilt meehelpen de onwelkome gasten de deur te wijzen, geef het door en we
nemen contact met je op.

Voor in de agenda:
MARGEDAGEN
Margedagen zijn vrije dagen voor de leerlingen en studiedagen voor de leerkrachten. De
leerkrachten hebben tijdens margedagen scholing, tijd voor overleg, het uitwerken van schooldoelen
en verwerken van administratie. Elk jaar worden de margedagen bepaald.
Voor het schooljaar 2019/2020 zijn deze vrije dagen voor leerlingen:
Vrijdag 18 oktober 2019
Maandag 11 november 2019
Maandag 27 januari 2020
Woensdag 18 maart 2020
Dinsdag 14 april 2020
Donderdag 11 juni 2020
Vrijdag 12 juni 2020

Vrijdag 3 juli 2020 (donderdag 2 juli is de laatste schooldag van schooljaar 2019-2020)
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie

19 t/m 27 oktober

Kerstvakantie

21 december t/m 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

15 t/m 23 februari

Goede Vrijdag en Pasen 10 t/m 13 april
Meivakantie

25 april t/m 5 mei

Hemelvaart

21 en 22 mei

Pinksteren

01 juni

Zomervakantie

04 juli t/m 16 augustus

Van de brugfunctionaris Dieneke Bloemendal:
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

