Beste ouders en leerlingen,
Een nieuw schooljaar, een nieuw jaarboekje!
Dit boekje bevat veel praktische informatie die u dit schooljaar kunt
gebruiken.
Naast dit boekje hebben wij een schoolgids, die u kunt vinden op
onze website: www.hoeksteen.pcpow.nl
Via onze nieuwsbrief, die u per maand ontvangt, wordt u gedurende
het schooljaar op de hoogte gehouden van actueel schoolnieuws en
andere activiteiten. Via de e-mail van de leerkrachten leest u nieuws
over de groep van uw kind(-eren). Een aantal keer per week plaatsen
wij een bericht op Facebook/Twitter. Er gebeurt heel veel op
De Hoeksteen en we houden u graag op de hoogte!
We hopen dat u dit informatieboekje doorneemt en een vaste plek
geeft.
Met team, leerlingen en ouders werken we aan een leerzaam en
fijn schooljaar!
Het team van De Hoeksteen
PCBS De Hoeksteen
Fazantlaan 4
2675 XT Honselersdijk
0174-624402
directie@hoeksteen.pcpow.nl
www.hoeksteen.pcpow.nl
@Hoeksteen
Cbs De Hoeksteen

Het team van De Hoeksteen
Komend schooljaar starten we met 8 basisgroepen.
Groepsverdeling
Kikkergroep: Trudy van der Kruijk en Lisette Eikelenboom
Klas van Rikki: Corine van Geest en Marian van Vliet
Groep 3:
Esther Dekker
Groep 4:
Annelies Jansen en Gina Noordam
Groep 5:
Thea Vermeer en Lisette Eikelenboom
Groep 6:
Jeanet vd Velde
Groep 7:
Leonie vd Houwen en Marianne de Brabander
Groep 8:
Carina vd Linden en Romy Mereu (LIO)
Directeur:
Intern Begeleider:
Plusgroep:
ICT:
Vakleerkracht bewegingsonderwijs:
Administratie:

Joke Arensman
Laura Kemeling
Esther Dekker
Carina vd Linden
Annelies Jansen
Matthijs Verbaan
Brenda Tetteroo

Als u iets met een leerkracht wilt bespreken, kan er altijd een
afspraak gemaakt worden.
Na schooltijd (na 14.30 uur) zijn de teamleden hiervoor bereikbaar.
U kunt de leerkracht van uw kind via haar/zijn eigen e-mailadres
bereiken.
Telefoonbeleid
Steeds meer kinderen hebben een mobiele telefoon. Om die reden
hebben wij hier afspraken voor gemaakt. Op het schoolplein en in de
school worden de telefoons uitgezet. Het heeft onze voorkeur dat uw
kinderen hun telefoon thuis laten. Via het centrale nummer kunt u
ons altijd bereiken.

Schooltijden- continurooster
Onze school hanteert een continurooster.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan alle groepen van
8.30 – 14.30 uur naar school.
Op woensdag gaan alle groepen van 8.30 – 12.30 uur naar school.
De leerlingen zijn vanaf 8.15 uur welkom op het schoolplein, vanaf
die tijd zijn de hekken open en is er toezicht. De eerste bel gaat om
8.20 uur. Vanaf dat moment zijn de leerkrachten aanwezig in of bij
hun lokaal en zijn de kinderen welkom in de groepen. Om 8.30 uur
gaat de 2e bel, dit is het signaal dat de lessen beginnen. Wij
verwachten dat alle kinderen dan in de groepen zijn en klaar om te
starten.
De lunchpauze is 45 minuten. De kinderen eten 20 minuten met hun
eigen leerkracht in de klas. Voor of na het eten spelen ze 25 minuten
buiten. Tijdens het buitenspelen houden de overblijfkrachten
toezicht. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen in de eigen groep
en spelen daar.
De kinderen nemen zelf een gezonde lunch en daarbij iets te drinken
mee. De kinderen krijgen een koeltasje waarin het eten
meegenomen wordt. Daarnaast nemen zij een theedoek mee, die
gebruikt wordt als een placemat.
Voor het overblijven betaalt u jaarlijks € 40,00 per kind.
U ontvangt hiervoor in september een factuur.

Absentie
Als een leerling door ziekte of om een andere reden niet naar school
kan komen, vragen we aan u als ouders/verzorgers dit vóór 8.30 uur
telefonisch aan ons door te geven (0174-624402).
Te laat komen wordt door de onderwijsinspectie gezien als
ongeoorloofd afwezig. Als school zijn wij verplicht deze afwezigheid
te melden bij de leerplichtambtenaar.
Bijdragen
Wij vragen van u de volgende bijdragen per schooljaar:
Vrijwillige Ouderbijdrage (incl. schoolreisje)
€ 50,00
Continurooster
€ 40,00
U ontvangt voor deze bijdragen een factuur of een oproep in de
nieuwsbrief.

Naschoolse cultuurlessen
Gedurende het schooljaar worden er na schooltijd cultuurlessen
gegeven. Een overzicht van deze cursussen vindt u op de website. De
kosten zijn €25 voor 6 lessen. U kunt uw kind opgeven bij juf Joke.

Benodigdheden
Als uw kind een nieuwe luizencape, koeltasje of koptelefoon nodig
heeft kunt u deze aanschaffen bij juf Joke.
De kosten zijn €2,50 per artikel.

Gymnastiek
Ook dit schooljaar maken we voor de gymlessen weer gebruik van de
Sosefhal. Vanaf groep 5 gaan de kinderen op de fiets.
dinsdag

8.30 – 9.15 uur
9.15 – 10.00 uur
10.00 – 10.45 uur
10.45 – 11.30 uur

Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

vrijdag

8.30 – 9.15 uur
9.15 – 10.00 uur
10.00 – 10.45 uur
10.45 – 11.30 uur
12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur

Groep 3
Groep 5
Groep 6
Groep 8
Groep 7
Groep 4

Op vrijdag gymt groep 4 aan het eind van de dag en moet uw kind om
14.15 uur opgehaald worden bij de Sosefhal. Broertjes/zusjes kunnen
even wachten bij de leerkracht op school. U kunt dit afspreken met
de leerkracht.
Als kinderen niet mee mogen of kunnen gymmen, ontvangen we
hiervan graag telefonisch of schriftelijk een melding.
De gymlessen worden gegeven door onze vakleerkracht Matthijs
Verbaan.
Om goed en veilig te kunnen sporten is goede sportkleding van
belang. Denk aan het dragen van gymschoenen, korte sportbroek en
een T-shirt. Aan kinderen met lang haar het verzoek het haar in een
staart te dragen of op een andere manier uit het gezicht te houden.

Veilige schoolomgeving
We hechten veel waarde aan een veilige schoolomgeving. Dit
realiseren we met elkaar. We gebruiken hiervoor de Kanjertraining
(zie www.kanjertraining.nl). De school kan met de Kanjertraining
zorgen voor een veilig klimaat waarin leerlingen respectvol met
elkaar omgaan. Wij zien het mede als onze taak om te signaleren dat
er gepest wordt en om vervolgens afspraken te maken waar beide
partijen beter van worden. Om pesten zo min mogelijk kans te geven,
wordt er regelmatig met de kinderen over gedragsregels gesproken.
Afspraken worden op papier gezet, zodat iedereen er op
aangesproken kan worden. Op onze school is ook een kanjercontract
aanwezig. In de eerste weken van het schooljaar worden de
afspraken met elkaar gemaakt en door alle kinderen met hun
leerkracht, directie en oudervertegenwoordiger ondertekend.
Wanneer we, m.b.t. het pesten, signalen missen die u als ouder wel
opvangt, dan stellen we het erg op prijs als dit aan de leerkrachten
doorgegeven wordt. Zij zullen er mee aan de slag gaan.

Gezonde school
We willen graag een gezonde school zijn en besteden in onze lessen
aandacht aan gezonde voeding.
Vrijdag is het fruitdag. Kinderen nemen dan, behalve drinken, iets van
fruit of groente mee voor in de pauze. Natuurlijk mag dit ook op de
andere dagen!
Ook stimuleren wij “gezond trakteren”. Op deze site,

http://www.gezondtrakteren.nl/#, vindt u leuke ideetjes.

Ouders in de school
Op onze school vinden wij goed contact met ouders heel belangrijk.
Aan het begin van het schooljaar vinden er 3-2-1 gesprekken plaats.
In de loop van het jaar volgen er nog drie gespreksavonden, waar
leerkracht(en) en ouders in gesprek gaan over de ontwikkeling van
uw kind. Naast deze geplande gespreksmomenten, bent u uiteraard
altijd welkom als u ergens over wilt praten.
Ouderhulp is voor ons onmisbaar bij o.a. excursies, ateliers,
verkeerslessen en het zomerfeest. Wij benaderen u voor hulp via de
leerkracht of de app.
Binnen onze school is er een aantal oudergeledingen actief:
Oudercommissie: deze groep ondersteunt bij veel praktische en
feestelijke activiteiten in de school.
‘Meedoen’ staat bij hen centraal.
Medezeggenschapsraad (MR): is een groep van ouders en
leerkrachten die meedenken en beslissen over beleidszaken bij ons
op school.
‘Meedenken’ staat bij hen centraal.
Schooladviesraad (SAR): deze groep ouders heeft als doel de directie
te adviseren bij het algemene schoolbeleid, waarbij identiteit één van
de gespreksonderwerpen is.
‘Adviseren’ staat bij hen centraal.
Op de website vindt u meer informatie over de samenstelling van
deze geledingen.

Vakanties/Studiedagen
Voor dit schooljaar is het volgende vakantierooster vastgesteld:
Herfstvakantie: ma. 22 oktober 2018 t/m vrij. 26 oktober 2018
Kerstvakantie: ma. 24 december 2018 t/m vrij 04 januari 2019
Voorjaarsvakantie: ma. 25 februari 2019 t/m vrij. 01 maart 2019
Pasen: vrij. 19 april 2019 t/m ma. 22 april 2019
Meivakantie: di. 23 april 2019 t/m vrij. 03 mei 2019 (aansluitend aan
Pasen)
Hemelvaart: do. 30 mei 2019 t/m vrij. 31 mei 2019
Pinksteren: ma. 10 juni 2019
Zomervakantie: ma. 22 juli 2019 t/m vrij. 30 augustus 2019
De vrijdagen voor de vakanties zijn de kinderen om 12.30 uur vrij.
Studiedagen
Maandag 19 nov 2018
Dinsdag 22 januari 2019
Woensdag 3 april 2019
Vrijdag 5 juli 2019
Extra vrije dagen groep 1 en 2
13 en 14 september 2018 i.v.m. kamp groep 8
Verlof
Soms zijn er bijzondere gelegenheden waarvoor ouders vrij willen
vragen voor hun kind. U kunt dit doen door het invullen van een
verlofformulier. Dit is verkrijgbaar bij de directie. Dit verlof is echter
alleen bedoeld voor bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld
binnen het gezin of de familie. Het is niet bedoeld voor
familieweekenden, dagjes uit of vervroegde vakantie.
Een aanvraag voor een eventueel verlof dient u tijdig in te dienen.

Nieuwe ontwikkelingen in 2018-2019
IPC
IPC Nederland zorgt ervoor dat scholen zich blijven ontwikkelen.
In januari en juni staan voor ons team twee studiedagen IPC gepland.
De thema’s van deze dagen zijn : Kind-gesprekken, IPC bij de kleuters,
persoonlijke doelen bij IPC. Daarnaast zullen er twee maal
observaties in de groepen plaatsvinden door de trainer van IPC
Nederland.
In maart 2018 zijn wij gestart met het digitaal rapportfolio van IPC,
komend jaar willen wij onderzoeken hoe wij dit rapportfolio optimaal
kunnen benutten.
Eigenaarschap
Wij willen het eigenaarschap van kinderen en ouders verder
ontwikkelen.
Tijdens de 3-2-1 gesprekken wordt aan u als ouder gevraagd wat uw
wensen zijn voor de ontwikkeling van uw kind in het komende
schooljaar. In de kind-gesprekken bepaalt het kind samen met de
leerkracht waar hij/zij dit jaar aan wil werken en beter in wil worden.
Door deze informatie te combineren wordt het duidelijk wat de focus
van dit schooljaar wordt voor uw kind en maken wij afspraken zodat
het kind een doel heeft waar het naar toe kan werken. Onderzoek
toont aan dat eigenaarschap de betrokkenheid en de motivatie van
de kinderen vergroot en zorgt voor een natuurlijke ontwikkeling. Niet
omdat het moet van de leerkracht, maar omdat het kind dit zelf wil.
Rapporten
Onze focus is gericht op groei en ontwikkeling. Afgelopen schooljaar
merkten we al dat het lastig is om de vaardigheden die uw kind
ontwikkelt weer te geven in een cijfer. Ook bij Snappet merken we
dat we willen laten zien hoe uw kind groeit en dat dit niet makkelijk
weer te geven is in een cijfer.
Komend jaar willen we onderzoeken hoe wij onze rapporten kunnen
verbeteren, met als doel een rapport waarin wij u kunnen laten zien
dat uw kind zich ontwikkelt waarbij het eigen niveau uitgangspunt is.
Wij nodigen u uit om met ons mee te denken.

