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Nieuwe leerling
Deze maand een welkom op
de Hoeksteen voor Stefano
van Hezewijk, Jordi de Hoog
en Qiyanh Adesh. Veel plezier
op onze school.
Theaterlessen
Gisteren zijn er in alle groepen
proeflessen gegeven en
maandag 14 januari 2018
starten de naschoolse
cultuurlessen van Spring
Cultuur Producties.
Dierenmanieren voor groep 14: Dierenverhalen naspelen en
verzinnen. En natuurlijk
verkleden als je lievelingsdier.
De prinses die niet kan lachen
voor groep 5-8:
Het wordt een echte
voorstelling met zingen,
dansen en toneelspel.
Kosten: 6 lessen voor €25.
Opgeven voor de lessen kan
tot en met vrijdag 11 januari
bij juf Joke of via
cultuur@hoeksteen.pcpow.nl
Koffiepraat
Donderdag 24 januari van 8.30
tot 9.30 uur is er weer
Koffiepraat.
Deze ochtend zal Ulbe Spaans,
gedragsspecialist vanuit de
Loodsboot, iets komen
vertellen over zijn werk. Ulbe
is al langere tijd betrokken bij
de Hoeksteen en wekelijks op
school voor observaties en
adviezen. Zijn werkwijze is
heel praktisch ingesteld en de
voorbeelden herkenbaar.
Zowel wat betreft gedrag wat
op school te zien kan zijn als
knelpunten die thuis ervaren
kunnen worden.
Van harte uitgenodigd!
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Ouderbetrokkenheid
De werkdruk in het onderwijs houdt de gemoederen aardig bezig. Gisteren vernam ik via de radio dat er
een nieuwe stakingsdag gepland staat waarbij de werkdruk een van de onderwerpen is. Dit herinnerde
mij aan een artikel met de titel: ‘betrokken ouders= minder werkdruk’. Hierin wordt beschreven hoe een
goede samenwerking tussen ouders en de school het werkplezier en de ontwikkeling van de kinderen
ten goede komt.
Namens het team kan ik zeggen dat wij u ervaren als zeer betrokken ouders die graag meedenken over
de ontwikkeling van hun kind en de school. Dat maakt dat ik u deze nieuwsbrief durf te sturen. Vier keer
vragen wij u in deze nieuwsbrief om aanwezig te zijn en mee te denken over zaken die uw kind en de
school aangaan. Ik hoop u op (een van) deze momenten te mogen ontmoeten.
Mede namens het team,
Joke Arensman
Schoolkerkdienst
Dit jaar is de schoolkerkdienst op zondag 3 februari in de Regenboogkerk te Honselersdijk. Het thema zal
dit jaar: 'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet....' zijn. Zet de datum alvast in uw agenda, want we hopen allen op
uw komst tijdens deze viering. Meer informatie volgt eind januari.
Meedenkavond rapporten
Dinsdagavond 29 januari om 19.30 uur willen we graag met ouders nadenken over onze rapporten. Wij
zijn op zoek naar een nieuw rapport en horen graag van u welke informatie u terug wilt zien in een
rapport. Opgeven voor deze avond kan bij juf Carina, clinden@hoeksteen.pcpow.nl
Snapt u Snappet?
In groep 4 t/m 8 werken de kinderen dagelijks op Snappet: ‘een digitaal werkboek’. Ook thuis kunnen
kinderen inloggen op hun account om te oefenen of om huiswerk te maken. Hun ontwikkeling wordt
goed bijgehouden. We denken dat het fijn is als u als ouder weet hoe Snappet werkt en welke
informatie u er kunt halen, zodat u een nog beter zicht heeft op de ontwikkeling van uw kind. Juf Carina
geeft op 29, 30 en 31 januari om 8.30 uur ‘Snappetles’ waarin zij u uitleg geeft over het systeem. Via de
link kunt u zich inschrijven voor een van deze ochtenden.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_nlzpjx_rOv8BTJVrNG8_o71tK97wlYXtNLGdI3caS8/edit?usp=
sharing
Training:
Je Emoties de Baas (8-12 jaar): voor als je het moeilijk vindt om met je gevoelens om te gaan.
In deze training leer je je gevoelens te herkennen en een naam te geven, bijvoorbeeld hoe je kunt laten
merken dat je het ergens niet mee eens bent, zonder boos te worden of te praten over hoe je je voelt.
Je leert hoe je je kunt opstellen in moeilijke situaties en hoe je kunt voorkomen dat je problemen krijgt.
In de training wordt gewerkt aan het op tijd herkennen van je gevoelens, het om leren gaan met je
gevoelens, het aanleren van helpende gedachten en het maken van je eigen time-out stappenplan .
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur op woensdagmiddag.
Data: startdatum 20 februari 2019 om 15.30 uur. Locatie: De Hoeksteen.
Als u meer wilt weten, kunt u terecht bij juf Laura.
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24 jan

Di

29 jan
29,30 en 31 jan
3 feb

Zo

8.30 uur Koffiepraat
19.30 uur Meedenk-avond rapporten.
8.30 uur Snappetles voor ouders
Schoolkerkdienst
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6 feb
7 feb

Rapporten mee
Oudergesprekken

Di

12 feb

Oudergesprekken

