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We sparen overal
mee!!!
Op dit moment zijn er
twee supermarktacties
waar wij aan mee doen.
Jumbo: Sparen voor je
school. Als u
boodschappen doet bij
Jumbo Poeldijk ontvangt
u spaarpunten. Deze
kunt u in de supermarkt
in de box van de
Hoeksteen deponeren of
op school afgeven.
AH: Sparen voor je buurt.
Via de website van deze
actie kunt u uw oude
Airmiles die aan het
einde van het jaar hun
waarde verliezen,
doneren aan De
Hoeksteen.
Beide acties leveren ons
nieuw speelgoed voor
binnen en buiten op.
Spaart u mee!?

JAARGANG 70

5 NOVEMBER 2018

Werkdruk
Als team nemen wij deel aan een landelijk project waar men onderzoek doet
naar de werkdruk in het onderwijs. Door middel van een 0-meting is de
werkdruk bepaald en over twee jaar wordt er opnieuw een meting gedaan. In
de tussenliggende tijd gaan wij als team onder andere zelf kijken wat wij aan
onze werkdruk kunnen veranderen en krijgen wij trainingen en adviezen.
Een van de zaken die werkdruk levert is het mailverkeer. De mail komt iedere
dag binnen en aan ons de keuze wanneer we deze beantwoorden. Moet mail
binnen een kwartier beantwoord worden of is de volgende dag ook prima?
Mailen we ook in het weekend? Gaan we de mail van onze duo-collega ook
beantwoorden?
In gesprekken met ouders bleek dat ook zij de mail van school bij voorkeur
niet in het weekend ontvangen.
Als team hebben we besloten dat we in het weekend niet mailen. Indien er
twee juffen zijn, vragen wij u de juf te mailen die op die dag werkt , zodat u
snel antwoord krijgt.
Op deze manier hopen wij dat we werken aan een gezonde werkdruk.
Mede namens het team,
Joke Arensman
Nieuwe leerling
Deze maand is Emma Hanemaaijer gestart in de
Rikkigroep.
Welkom op de Hoeksteen!!!

Contactweek
De Trek-aan-de-bel-week heeft een nieuwe naam gekregen: Contactweek. De
eerste naam gaf het gevoel dat er alleen contact mogelijk was bij zorgen, dit
willen wij niet: indien u of de leerkracht contact wil over de ontwikkeling van
uw kind, is dit ten alle tijden mogelijk.
De werkwijze is niet veranderd: Komende week neemt de leerkracht contact
met u op indien zij een gesprek wenst. Aan het eind van de week kunt u,
indien u niet benadert bent, zelf een afspraak maken. De intekenlijsten
hangen bij de lokalen. Tijdens deze gesprekken is er één leerkracht aanwezig.

Koffiepraat
Inmiddels hebben we
alweer 2 Koffiepraatochtenden gehad
waarbij heel gezellig,
heel veel besproken is.
Er zijn nieuwe contacten gelegd, tips en
info uitgewisseld over
o.a. de kinderen maar
ook over persoonlijke
ontwikkeling. We
hebben tevens ervaren
hoe een IPC-les in
elkaar steekt en op
welke manier de
kinderen hier enorm
veel vaardigheden en
kennis oefenen
en leren.
Op dinsdagochtend 27
november staat er
weer Koffiepraat
gepland, van 8.30 tot
9.30 uur. Deze keer
zijn we van harte
welkom bij de
Creatafel voor een
workshop. Uiteraard is
er koffie/ thee en wat
lekkers.
Dus ook voor wie
wellicht iets minder
creatief is, een leuke
start van de dag.
Om een kleine
inschatting te maken
van deelnemers kun je
vooraf bij Laura (IB),
Tina of Nathalie
(Creatafel) doorgeven
of je van plan bent te
komen. Maar ook op
de ochtend zelf kun je
binnenlopen. We
starten direct bij de
Creatafel (in het
bijgebouw waar ook
Vitis en logopedie
zitten, 3e deur links).

Sinterklaas
Hij komt... hij komt....
Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer in het land. Op dinsdag 27
november mogen de kinderen in de groepen 1 t/m 5 hun schoen zetten in de
klas. De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 trekken op 9 november de lootjes
voor de surprises. Deze surprises zijn op maandag 3 en dinsdag 4 december na
schooltijd te bekijken in de hal bij onze surprise tentoonstelling.
Op 5 december is er kort een mogelijkheid om uitsluitend na aankomst op de
foto te gaan met Sint en broertjes/zusjes.
5 december
De verjaardag van Sint vieren wij op 5 december.
Sint heeft laten weten de kinderen van de Hoeksteen
te willen plezieren.
U bent welkom bij de aankomst van de Sint om 08.30
uur op het plein. Komt allen, dat vindt hij fijn. Na
aankomst op het plein, zal Sint kort langs de klassen
gaan.
Aan het einde van de ochtend zullen alle klassen op het podium staan.
Dit jaar is er op 5 december namelijk Talent in de Tent. Komt u ook
kijken naar, wie weet, de Pietenband?
De voorstelling start om 11.30 uur in de hal, komt u allen en klap vooral!
Schoolfruit
Vanaf volgende week krijgen de kinderen op school gratis
drie stuks groente en fruit per week. De school doet
namelijk mee aan EU-Schoolfruit!
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is
niet alleen gezond, maar ook leuk!
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9 nov
12- 16 nov
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13 nov
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19 nov
Di
27 nov
3 en 4 dec
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5 dec

Lootjes trekken groep 6-8
Contactweek
Start Schoolfruit
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Koffiepraat
Surprisetentoonstelling
8.30 uur Aankomst Sinterklaas op het plein
11.30 uur Talent in de Tent

