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Iedereen hoort erbij. We 

helpen elkaar en spelen en 
werken samen met iedereen die dat wil 

 

Belangrijke data 
1 september 2017 Sponsorloop ALS 

In de week van 4 september Praktijk verkeerslessen in alle groepen 

7 septemer  Informatie avond 

19 september Schoolfotograaf 

21 september  Tennisclinic groepen 3 t/m 8 

22 september vanaf 17.30 uur  BBQ, tuinstoelenconcert & opening vernieuwde gebouwen 

29 september Schoolreisjes 

5 oktober van 19.00-21.00 uur Groep 8 ouder-kindavond ‘Social Media & mediawijsheid’ 

Groep 8 ‘s middags vrij 

Tref 

Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode 

‘Trefwoord’. Iedere dag praten we over een (digitale) kalenderplaat met daarop een 

tekening, foto, puzzel of tekst. We vertellen (Bijbel-)verhalen, lezen gedichten, gebeden en 

zingen liederen die daarbij horen. Zo komen allerlei verschillende thema’s uit de leefwereld 

van de kinderen, de samenleving en de Bijbel voorbij. In de komende periode zijn dat de 

volgende thema’s: 

 
(T)huis: 28 augustus t/m 8 september  

Het woord huis kent veel betekenissen, daardoor gebruiken de 

Bijbelschrijvers het huis graag als symbool voor warmte, 

veiligheid en vrede. Een huis is niet alleen een stapel stenen met 

een dak erop. De deur laat weten hoe welkom je bent. De stenen 

laten je nadenken over je plaats in de groep. 

Jezus vergelijkt zichzelf met een Hoeksteen, anders als de 

andere stenen maar eigenlijk de belangrijkste steen voor het 

huis. Zo is Jezus, anders dan anderen, bijzonder en belangrijk 

als steun voor veel mensen. 

We luisteren o.a. naar de volgende verhalen uit het boek Lucas 

uit de Bijbel: In huis bij een Farizeeër, De Hoeksteen en een 

huis op een rots 

 

Thema ‘Vooruitkijken’ van 11 t/m 29 september 

De kinderen kijken vooruit naar de leuke en nieuwe activiteiten van het nieuwe schooljaar. 

Wat kunnen ze verwachten, hoe zal het gaan? Het is best spannend! 
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Mozes gaat met het volk van God op weg van Egypte naar een nieuwe toekomst in het Beloofde 

Land. De verkenners in het verhaal ontdekken dat vooruitkijken ook onzekerheid en angst kan 

opleveren. Hoe zal het allemaal gaan? En hoe ga je daar mee om? 

We vertellen onder andere de volgende verhalen uit de Bijbel: Twaalf verkenners, Balak en 

Bileam, Mozes ziet het beloofde land. 

Van de gebedsgroep: uitnodiging start schooljaar woensdag 6 sept. 
Na veel positieve reacties op de gezamenlijke gebedsavond (van vorig jaar) zal er ook op 

woensdag 6 september 2017 weer een gebedsavond zijn om alle scholen, het onderwijs, de 

leerkrachten, de directies, de klassen en de kinderen in gebed bij God te brengen.  

Plaats: CBS Sabina van Egmond, sportlaan 1B in Oud-Beijerland.  Inloop 19.45 uur, start 20.00u. 

Het maakt uiteraard niet uit of u bekend bent met bidden, of u hardop wilt mee bidden, of 

alleen in geloof aanwezig wilt zijn. Het gaat erom dat we met elkaar ons kostbaarste bezit in de 

handen van onze hemelse Vader leggen en het nieuwe schooljaar aan Hem opdragen. Noteert u 

de datum alvast in uw agenda? 

 

 

Spelregels voor een veilige schoolomgeving  

’s Morgens en ’s middags is het spitsuur rond onze school. Hollende 

kinderen, zwaaiende ouders, auto’s en fietsen. Om dat spitsuur veilig te 

laten verlopen, hanteren wij als school een paar spelregels. Wij vragen u 

om uw verantwoordelijkheid te nemen en rekening te houden met de 

beperkingen van kinderen in het verkeer. 

Breng en haal uw kind bij voorkeur te voet of op de fiets. 
Dat is driemaal winst: Uw kind beweegt zich lekker, waardoor het zich in 

de les beter kan concentreren, het doet ervaring op in het verkeer en de 

schoolspits wordt een stuk rustiger en veiliger. 

Beperk uw snelheid vlakbij school. 
Kinderen hebben moeite met het verdelen van hun aandacht. Als ze afgeleid zijn, kunnen ze 

zomaar de straat op rennen. Daarbij zijn kinderen tot een jaar of 10 nog niet goed in staat om 

de snelheid van auto’s in te schatten. Als u harder rijdt dan gemiddeld, verwachten ze dit niet 

en houden ze er ook geen rekening mee. 

Parkeer uw auto in een parkeervak. 
Auto’s die op de stoep staan of ‘heel even maar’ midden op straat zorgen voor onoverzichtelijke 

situaties die vooral voor kinderen niet zijn te overzien. Voor de jongste kinderen geldt dit ook 

letterlijk. Zij zijn klein en kunnen daardoor nog niet over auto’s heen kijken. En andersom zien 

passerende automobilisten de kinderen niet. Zet uw auto daarom alleen op plaatsen die 

daarvoor zijn bedoeld. De politie gaat controleren. 

Gebruik de Kiss & Ride strook alleen als u direct weer doorrijdt  nadat uw kind is uit- of 

ingestapt, en uiteraard alleen in de goede richting! Wilt u uw kind naar de klas brengen? 

Gebruik dan de gewone parkeervakken. 

Laat uw kind altijd aan de kant van de stoep uitstappen. 
Kinderen zijn snel afgeleid. Als ze bij het uitstappen een vriendje aan de overkant van de 

straat zien, kunnen ze ineens vergeten dat ze midden op straat staan. Daar komt bij dat 

kinderen door hun geringe lengte moeilijk zichtbaar zijn voor andere weggebruikers. 
 

 

Stagiaires binnen de school 
Dit schooljaar zult u weer een aantal stagiaires tegen kunnen komen in de groepen. 

Zo starten we in groep 1/2 met een bekend gezicht. Melissa Douw, leerling van het Albeda 

college, zal hier iedere maandag en dinsdag te vinden zijn tot januari. 
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In groep 2/3 zal vanaf dinsdag 12 september Dorine Biesheuvel stage lopen. Zij is derdejaars 

student van InHolland.  

In groep 5 vinden we meester Abdul Ezzeyia, ook een bekend gezicht. Hij is hier iedere 

maandag en dinsdag. 

Groep 8 krijgt donderdag of vrijdag meester Arnoud van der Eerden in de groep. 

We hopen dat iedere student het naar zijn of haar zin zal hebben bij ons en we wensen jullie 

allemaal heel veel leerplezier! 

 

Zonnebloem actie en moestuin   

Er zijn al veel foto’s binnen gekomen van mooie, grote 

zonnebloemen. Wat een feestje is dat! In de moestuin van 

school staan de zonnebloemen ook te stralen. Denkt u er nog 

aan om voor 1 oktober de foto in te sturen? 

(r.teuwsen@csgdewaard.nl)  
Tijdens de zomervakantie is er goed voor de moestuin 

gezorgd. Bedankt ouders en kinderen die alles water hebben 

gegeven! Inmiddels wordt er alweer volop gewerkt door 

kinderen en hulpouders. Voor de herfst proberen we nog wat 

oogst binnen te halen.  

 

BOUW!  

We willen de tutoren en de hulpouders (moeders en oma’s) die 

vrijwillig iedere week met de kinderen van groep 2, 3, 4 en 5 

gelezen hebben heel hartelijk bedanken! 

In september start in groep 2 officieel een onderzoek naar de 

effectiviteit van het project BOUW! Door het onderzoek wordt 

de waarborging van het succes van het project binnen de 

Hoeksche Waard vele malen groter. De analyses van het 

onderzoek  worden gebruikt om de effectiviteit van het 

leesonderwijs op schoolniveau te verbeteren. Leerlingen hebben 

hierdoor een blijvend hogere kans op schoolsucces, emotioneel 

welbevinden en uiteindelijk een betere kans in de maatschappij. 

Overigens zijn de scores van onze school op dit vlak al jarenlang ruim voldoende tot goed! 

Met dit totale traject heeft de Hoeksche Waard een voorbeeldfunctie op het gebied van 

preventie en de aanpak van laaggeletterdheid en dyslexie. We hebben daarom weer 

(groot)ouders nodig om met de kinderen te werken met Bouw! U kunt zich opgeven bij juf 

Hettie (h.groeneveld@csgdewaard.nl)  
 

Nieuwe methode Engels  
We zijn met Engels vanaf groep 1/2 gestart: Zingen met Bobo the Rockstar of Okki de DJ. 

Muziek leent zich uitstekend voor lessen Engels in groep 1 t/m 4. Jonge kinderen willen immers 

niets liever dan zingen, dansen en bewegen! De liedjes voor de kleuters sluiten aan bij hun 

belevingswereld, zoals de seizoenen en dieren. Ook zijn er everyday songs (routineliedjes) voor 

de kleuters in het Engels, om samen mee te zingen. 

In groep 3 en 4 worden de thema’s herhaald en uitgebreid. Hier gebruiken we aansprekende en 

eenvoudige popliedjes en sing along songs die de leerlingen deels zullen herkennen en 

meezingen. Het digibord is het uitgangspunt van de lessen maar Groove.me biedt daarnaast ook 

activiteiten voor in de kring of in kleine groepjes. 

In de bovenbouw is de methode geheel digitaal. Leerlingen hebben de mogelijkheid op eigen 

niveau op het chrome book of in een werkboek de stof te verwerken. Ook hier is een lied een 

enthousiaste vertrekpunt voor het aanleren van Engels. 
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Ouder-kindavond groep 8 - ‘Social Media & mediawijsheid’ 

Dit schooljaar organiseren alle christelijke scholen in Oud-Beijerland een ouder-kind avond 

over Mediawijsheid. Op onze school is deze avond is gepland op donderdag 5 oktober van 19.00 

tot uiterlijk 21.15 uur, voor de leerlingen van groep 8, samen met één van hun ouders. 

 

Media oefent (on)bewust invloed uit op de mens en zeker op jongeren. Wat maakt sociale media 

zo populair? Waarom en hoe profileren jongeren zich? Welke emoties worden opgewekt? 

Hoeveel tijd besteden jongeren aan mediaconsumptie? Wat doen erotisch getinte videoclips 

en/of gewelddadige computerspelletjes met hen? 

 

Het programma zal gedeeltelijk met ouders & kinderen samen, maar ook voor een deel gesplitst 

worden doorlopen. Voor ouders wordt het gezichtspunt van de opvoeder belicht. Wat is het 

belang van het thema ‘Social Media’ als onderdeel van de totale opvoeding van het kind? Wat 

komt er op kinderen en jongeren af en in hoeverre moet je meegaan in de belevingswereld van 

het kind? Doel is om ouders te ondersteunen in het bepalen van hun eigen houding t.a.v. dit 

thema en de manieren waarop zij over dit thema met hun kind in gesprek kunnen gaan. 

Voor de leerling is het belangrijk dat hij/zij de invloeden van moderne (social) media en gamen 

kent en weet dat het keuzes vraagt om hier mediawijs mee om te gaan. Wat is de eigen 

verantwoordelijkheid van een jongere op het gebied van social media (cyberpesten)? Is een 

jongere zich voldoende bewust van de noodzaak van het stellen van grenzen bij gamen? Met de 

leerlingen zal worden gefocust op weerbaarheid. De leerlingen leren kritisch te 

luisteren/kijken, gecombineerd met de mogelijkheid om anderen positief te beïnvloeden. 

 

We hebben deze activiteit bewust ‘s avonds gepland, omdat ook de aanwezigheid van een ouder 

van groot belang is. Deze avond hoort bij ons lesprogramma; aanwezigheid is voor de leerlingen 

verplicht. Groep 8 is 's middags vrij. 

De avond wordt verzorgd door Stichting Chris & Voorkom, experts in het (voorkomen van) 

verslavingszorg. 

 

Blij met Mij    

In het najaar van 2017 starten we in Oud-Beijerland met 

een groep meiden uit groep 7/8 en de brugklas. De groep 

is bedoeld om meiden sterker te maken, op verschillende 

gebieden en op verschillende manieren. De groep is 

bedoeld voor meiden die kampen met: 

- laag zelfbeeld 

- niet lekker in hun vel zitten 

- weinig zelfvertrouwen 

- onzekerheid 

In een training van 8 bijeenkomsten met maximaal 10 

deelnemers zal er gewerkt worden aan de volgende 

thema’s:  

- zelfbeeld 

- weerbaarheid 

- zelfvertrouwen 

- omgaan met social media 

- vriendschappen-meidenvenijn 

- faalangst 

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagmiddag van 16.15-17.30 uur in  Jongerencentrum  ‘Bij 

Frits’ in samenwerking met Kwadraad en het jongerenwerk van Welzijn Hoeksche Waard. 

Aanmelden kan via Kwadraad: Bureaudienst.hoekschewaard@kwadraad.nl of tel: 088 900 4000 

Meer info? Vraag via bovengenoemd telefoonnummer naar Fleur Krebbers of Marijke Kienhuis. 
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SPONSORLOOP vrijdag 1 september 2017 
Op vrijdag 1 september 2017 tussen 14.45 uur en 17.00 uur organiseert De Hoeksteen een 

sponsorloop.  

De opbrengst van de loop komt volledig ten goede aan de stichting ALS. Een aantal collega’s van 

De Hoeksteen zijn met deze ziekte in aanraking gekomen en willen deze ziekte graag een halt 

toe roepen. 

De centrale plaats is het grasveld naast De Zilvermeeuw. 

14.45 uur Opening sponsorloop 

15.00 uur Start sponsorloop in 5 groepen 

17.00 uur Afsluiting + start opruimen 

 

 

Indeling groepen (start) 
15.00 - 15.10   Groep  1/ 2 15.15 - 15.25   Groepen 2/3 en 3/4   

15.30 - 15.40   Groepen 5 en 6 15.45 - 15.55    Groep 7   

16.00 - 16.10   Groep 8             16.15 – 16.30   Afsluiten sponsorloop   

16.30 - 17.00   Opruimen parcours   

Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken (en aanmoedigen) bij deze sportieve middag en 

we hopen natuurlijk op een mooie opbrengst voor de stichting ALS! 

 

 

Informatieavond donderdagavond 7 september  

De informatieavond vindt voor alle groepen plaats op donderdag 7 september.  

18.45-19.30u  Informatieavond groepen 3 en 4 

19.30u Pauze  

19.45-20.30u   Informatieavond groepen 1, 2, 6 en 7 

20.30-21.15u  Informatieavond groepen 5 en 8 

Tijdens de pauzes staat er koffie en thee klaar in de crea van de Aalscholver. We hopen u daar 

allen te ontmoeten! Ook de MR is aanwezig; zo kunt u ook met hen kennis maken en eventuele 

vragen of opmerkingen bij hen kwijt. 

 

 

Donderdag 21 september tennisclinic  
Tennisclinic van NBF Tennis bij Tennisvereniging Oud-Beijerland (Langeweg 16).  
Arwin Romeijn, gediplomeerd tennistrainer bij NBF Tennis biedt deze gratis kennismakingsles 

tennis aan. De les duurt 45 minuten.  

Tenniskleding + sportschoenen 
Alle kinderen worden verwacht in sportkleding en sportschoenen. Het is voor de trainer het 

makkelijkst als de kinderen in sportkleding naar de vereniging toekomen.  

Slecht weer?  

Is het ontzettend slecht weer, dan gaat de clinic niet door.  

OPROEP: 

Wij zoeken voor deze  activiteit chauffeurs en zullen een kwartier voor aanvang van de les 

vertrekken. De groepen 6 t/m 8 gaan op de fiets naar de Kikkershoek, zij nemen dus die dag 

hun fiets mee naar school. Het is fijn wanneer er met elke groep een ouder mee kan fietsen.  

 

09.15 tot 10.00 uur  Groep 3  10.00 tot 10.45 uur  Groep 4 

10.45 tot 11.30 uur  Groep 5  11.30 tot 12.15 uur  Groep 6 

12.45 tot 13.30 uur  Groep 7  13.30 tot 14.15 uur  Groep 8 
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Feestelijke avond vrijdag 22-9 voor het hele gezin! 
 

Tuinstoelen concert 
Alle leerlingen van De Hoeksteen gaan samen met het harmonieorkest van De Bazuin uit 

Oud-Beijerland een bijzonder concert geven! Vorig schooljaar is er samen met muziekjuf 

Marieke de Vries (Muziekschool Hoeksche Waard) in alle groepen gezongen en op instrumenten 

gespeeld. Er zijn veel gastmuzikanten van de Bazuin op school geweest en het schooljaar (en de 

vernieuwde gebouwen) wordt dan ook muzikaal geopend met een gezamenlijk spetterend 

optreden! Iedereen is van harte welkom om met een eigen meegebrachte tuinstoel een plekje 

te zoeken op het schoolplein en te genieten van de vrolijke en prachtige klanken! 

 

Barbecue 

Omdat we heel blij zijn met het prachtige resultaat van de renovatie van de 

gebouwen willen we er graag een extra feestelijke avond van maken!  

Daarom nodigen wij u (ouders en kinderen) van harte uit voor de BBQ die de 

ouderraad en het team voor en tijdens het tuinstoelen concert organiseren.  

De BBQ avond start om 17.30 uur en het concert is van 19.00 tot 20.00 uur. 

Het feestelijke programma sluiten we om 20.30 uur af.  

 

Prijzen deelname barbecue:  
Volwassenen € 5,00 per persoon.  

De kinderen die op school zitten mogen gratis deelnemen. 

Jongere en/of oudere broertjes en/of zusjes € 2,50 per persoon 

Frisdrank € 1,00 

Bier/wijn € 1,50 

Siroop: gratis  

 

Aanmelden voor de barbecue kan op de volgende tijdstippen: 
Vrijdag 1-9 tijdens de sponsorloop 

Woensdag 6-9 van 8.15-8.45 uur in de crea van de Aalscholver 

Vrijdag 8-9 van 8.15-8.45 uur in de crea van de Aalscholver 

U kunt dan het ingevulde strookje met het bijbehorende bedrag inleveren bij één van de OR 

leden. Wilt u gepast geld meenemen?  

Het is uiteraard niet mogelijk om uw kind zonder volwassene naar de barbecue te laten komen.  

 

Heeft u het volgende te leen voor deze avond of heeft u connecties hiervoor? 
Feestverlichting 

Partytenten  

Biertafels 

 

Wilt u ons helpen? Graag!  

(Groot)ouders die willen bakken 

(uiteraard wisselen we zoveel mogelijk af) 

Hulp bij het klaarzetten 

Hulp bij het opruimen  

U kunt mailen naar: 

y.verweij@csgdewaard.nl 

 

We hopen uiteraard dat u deze 

feestelijke avond een leuk initiatief vindt 

en dat u hierbij aanwezig kunt zijn! 

Vergeet u niet uw eigen tuinstoel of picknickkleed mee te nemen?  
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Schoolreizen vrijdag 29 september! 

Alle kinderen van de groepen 1 en 2 gaan vrijdag 29 september op schoolreisje naar de 

speeltuin bij de Binnenmaas. De bus zal om 9.00 uur vertrekken bij school. Naast de speeltuin 

bezoeken wij ook de kinderboerderij. De kinderen hoeven deze dag geen  eten en drinken mee 

te nemen. Wij hopen op een gezellige en zonnige speeldag en verwachten om 14.00 uur weer 

terug te zijn! 

 

De kinderen van groep 3/4/5 vertrekken om 9 uur vanaf school naar het Plaswijckpark in 

Rotterdam. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken en iets lekkers mee. We hopen om 

17.00 uur weer terug op school te zijn. U ontvangt later nog een mail met de laatste informatie. 

We hopen op een gezellige schoolreis! 

 

Ook de kinderen van groep 6 en 7 gaan deze dag op schoolreis en wel naar de Efteling! Ook wij 

vertrekken om 9.00 uur vanaf school en hopen om 17.45 uur weer terug op school te zijn. De 

kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. We hebben er zin in!  

 

Studiedag 1: De Hoeksteen richting het komende decennium… 

Vorig schooljaar heeft deze informatie ook in de nieuwsbrief gestaan. Afgelopen maandag, 

tijdens onze studiedag, heeft de verdere onderwijskundige ontwikkeling van onze school 

centraal gestaan. Hieronder geven we de opmaat voor onze onderwijsontwikkeling van de 

komende jaren aan. 

 

Onze school staat bekend om zijn rust in de gebouwen, goede structuur van het onderwijs en, 

naast alle vakken die er worden aangeboden, de nadruk die er ligt op het goed en sociaal met 

elkaar omgaan. 

Uiteraard hebben wij als team ons op dit vlak de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Naast het 

werken in drie niveaus, kennen groepen leerlingen ondertussen veel meer individuele leerlijnen 

waar wij, binnen de dynamiek van het lesgeven aan een groep leerlingen, ruimte voor geven. 

Kinderen zijn uniek. Zij leren op hun eigen manier. Ruimte geven voor afwisselende werkvormen 

en groeperingsvormen vinden we belangrijk. 

Welke prioriteiten we stellen in de ontwikkeling van onze school t.a.v. het ondersteunen van het 

zelfregulerend vermogen van leerlingen en de vaardigheden die zij nodig hebben om zelfstandig 

te kunnen werken, hebben we op onze eerste studiedag bepaald. 

 

We zetten allerlei vormen van samenwerken 

gestructureerd in binnen de school, zodat er 

afwisseling is in de manier waarop leerlingen hun 

lessen aangeboden krijgen en met elkaar verwerken. 

Kinderen leren in hogere mate met en van elkaar, 

waarbij de leerkracht soms een sturende, soms een 

meer begeleidende rol heeft. 

Het onderwijs bij de scholen van onze stichting, en 

dus ook bij De Hoeksteen, ontwikkelt zich de komende 

jaren verder in die richting. Vanuit het Ministerie van 

Onderwijs en beroepsverenigingen is er veel aandacht 

voor hoe het onderwijs er in 2032 uit zal zien en de 

21st Century Skills. Van spelend lerende kleuters, 

helpen wij hen om zich verder te ontwikkelen op het 

vlak van zelfsturing, samenwerken, rekening houden 
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met elkaar en creatief problemen oplossen. 

 

Om aan de veranderende verwachtingen vanuit de samenleving te blijven voldoen en om dit 

onderwijs zo goed mogelijk te kunnen blijven geven, is niet alleen onze didactiek belangrijk. 

Goede materialen, passende inrichting van gebouwen en buitenruimte zijn daar ondersteunend. 

Het schoolplein is ruim een jaar geleden aangepakt, er is een kinderkeuken geplaatst aan de 

Aalscholver en de samenwerking tussen school, kinderopvang, BSO en andere 

onderwijsorganisaties ontwikkelt zich dit jaar verder. 

 

We vinden het belangrijk dat zowel het samenwerken binnen (combi)groepen als de 

mogelijkheid voor leerlingen om op een andere plek te leren zichtbaar wordt in de inrichting van 

de school. Spelen en leren onze leerlingen buiten de vaste ruimte van het lokaal, dan moeten ze 

meer het gevoel hebben dat ze bij de groep horen. De lokalen en de gangen & crea vormen meer 

één geheel doordat de deuropeningen zijn verbreed. Zo ontstaan natuurlijke afgeschermde 

groepsruimtes waar je makkelijker in, maar ook weer uit kunt gaan. 

  

Samenwerken, in groepjes werken, eigenaarschap voor het leren, zelfregulering zijn hele 

belangrijke vaardigheden die we kinderen al op jonge leeftijd moeten laten ontwikkelen. De 

maatschappij vraagt immers om kritische denkers, probleemoplossers en samenwerkende 

burgers. De open structuur biedt daarvoor veel mogelijkheden. De lokalen worden als het ware 

vergroot, doordat de overgang naar de gang minder groot is. De kinderen die op de gang werken 

horen bij de klas! 

In een traditionele indeling is het zo dat de kinderen die op de gang werken gevoelsmatig best 

‘ver’ van de klas af zitten. 

 

Rust en structuur blijven belangrijke factoren om taakgericht bezig te kunnen zijn en echt tot 

werken en leren te komen. Schoolbrede afspraken passen we al binnen onze school toe en deze 

scherpen we komend jaar verder aan. 

Daarnaast komen er werkplekken en materialen waar leerlingen gebruik van kunnen maken als 

zij even ‘alleen’ willen werken. En om toch, indien nodig, het lokaal af te kunnen sluiten komen er 

verplaatsbare akoestische scheidingswanden. 

 

Samen leren we op De Hoeksteen! Samen ontdekken, samen groeien, samen lesgeven, 

samenwerken, samenspelen… Samen houden we rekening met elkaar en vormen we elkaar. 

De Hoeksteen is een school van samen! Dat komt dus zichtbaar in de school tot uitdrukking. 

 

Waar nodig zullen we leerlingen ondersteunen, in de vorm van afspraken of met concrete 

materialen, bij het rustig, zelfstandig of samen, taakgericht verder werken aan de eigen 

ontwikkeling en die van klasgenootjes. 

 

Wij zien uit naar een voortgaande ontwikkeling van onze school en gaan verder op de weg van 

onderwijsvernieuwing, zodat ook de nieuwe generaties op De Hoeksteen een goede basis gelegd 

krijgen voor hun leven! 

De Hoeksteen, samen lerend naar een solide toekomst! 
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