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Iedereen hoort erbij! We helpen elkaar en 

spelen en werken samen met iedereen die 

dat wil. 

 

Belangrijke data 
1 november  Inloop Zilvermeeuw (8.15-8.30 uur)  

Uitnodigingen oudergesprekken  

2 november Alle leerlingen vanaf 12 uur vrij ivm studiemiddag leerkrachten 
Ouder-kindavond ‘Social Media & mediawijsheid’, 19.00-21.15 uur 

3 november  Inloop Aalscholver (8.15-8.30 uur)  

Bijeenkomst gebedsgroep  

7 november Groep 2 schoolarts  

8 november Nationaal Schoolontbijt 

9 november  Groep 2 schoolarts 

10-minutengesprekken (18.00-21.30 uur)  

10 november Herfstpad kleuters 

13 november Groep 2 schoolarts 

14 november Oudergesprekken (18.00-21.30 uur)  

15 november ANWB Lichtbrigade groep 6 

16 november Groep 2 schoolarts 

15.45 uur vergadering Moestuincommissie  

19.00 uur inpakavond 5 december 

Versieren beide locaties  voor het Sinterklaasfeest  

20.00 uur Sintvergadering (commissie, Sint en Pieten) 

23 november Lootjes trekken in groep 5 t/m 8 

24 november Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 
28 november Schoenzetten 

29 november  Gebedsgroep   

20.00 uur MR vergadering   

Tref   

Samuël hoort een stem. 

Van 16 oktober t/m 10 november is het thema 

Helden, een mooi contrast met het thema van de 

kinderboekenweek. 

Je wordt niet als held geboren... een situatie kan  je 

tot heldendom roepen. Het Bijbelboek Rechters 

vertelt over Debora en Gideon die de heldhaftige taak op zich nemen om het volk Israël te 

beschermen tegen de vijanden (Rechters 2-8). 

 

Van 13 november t/m 1 december is het thema Goed gehoord. We beginnen het thema met 

geluid dat je om je heen hoort. Welke geluiden hoor je en wat doen ze met je? Soms is er 

teveel geluid en verlang je naar stilte. Ook hoor je andere dingen zoals waarschuwingen, 

klachten, grapjes. Als je iets hoort wordt er van je verwacht dat je er iets mee doet! 
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De Bijbelverhalen staan in Samuël 1 :1 t/m 8. Hanna wil dolgraag een kind. Moedeloos en ten 

einde raad stort ze haar hart uit bij God. Hanna wordt gehoord door God en ze krijgt een kind: 

Samuël. 
Als Samuël  opgroeit in de tempel hoort hij een stem. Het duurt even voor Samuël in de gaten 

heeft dat God tegen hem spreekt. God geeft hem een opdracht:Samuël moet aan de mensen 

vertellen wat God aan hem heeft verteld. 

  

Jongste groepen groeien - svp opgeven broertjes en zusjes 
De school begint vanuit de jongste groepen weer wat te groeien. Dat is heel leuk uiteraard! 

Maar om goed in te kunnen schatten hoe de groepen er de komende jaren uit gaan zien, willen 

we u vragen om jongere broertjes en zusjes alvast op te geven. Dan weten wij zeker dat we hen 

een goede plaats kunnen bieden. 

 

10-minutengesprekken tegelijk met Kivido 
Zoals u in de jaarplanning heeft kunnen lezen zijn de ouderavonden op donderdag 9 november 

en dinsdag 14 november. De nadruk ligt bij deze eerste gesprekkenronde op de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

Net zoals voorgaande jaren krijgt u een week voor de eerste ouderavond een uitnodiging met 

de datum en het tijdstip waarop we u op school verwachten.  

 

Er zijn dit keer wel een paar dingen anders: 

Omdat we de samenwerking met Kivido verder uit willen breiden vinden de oudergesprekken op 

dezelfde avond plaats. Kivido heeft jaarlijks een ‘Kivinight’ waarin ouders van de kinderen die 

naar de BSO gaan met de leidsters in gesprek gaan. Het thema van de Kivinight is dit jaar 

betrokkenheid. Op de uitnodiging van de leerkrachten van uw kind(eren) staat nu ook de tijd 

waarop de leidster van Kivido met u over uw kind(eren) zal praten. We proberen zoveel mogelijk 

de tijd van het gesprek met de leidsters van Kivido aan te laten sluiten bij het gesprek dat u 

met de leerkrachten van school heeft.  

U begrijpt dat het een hele puzzel is dus wij kunnen niet ingaan op verzoeken om te ruilen van 

dag of tijdstip. Dit kunt u wel zelf regelen met andere ouders van de groep via de lijsten die 

vanaf begin volgende week bij de groepen hangen. De kans bestaat dat uw gesprek dan niet 

meer aansluit. In de crea van de Aalscholver kunt u altijd een kopje koffie/thee tussendoor 

drinken.  

Alle gesprekken zullen ten hoogste 10 minuten duren. Wanneer er meer tijd nodig is om over uw 

kind(eren) te praten zal de leerkracht (eventueel samen met de IB-er Hettie Groeneveld) een 

aparte afspraak met u maken. 

 

10-minutengesprekken groep 8: ouder-kindgesprek 
In groep 8 gaan de gesprekken dit jaar - bij wijze van proef - anders. We zullen een 

startgesprek houden met u en uw kind samen. De kinderen vullen op school een korte vragenlijst 

in. Aan de hand van deze vragenlijst gaan we met elkaar in gesprek over de verwachtingen en 

worden er afspraken gemaakt.  

 

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 2 november 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? 
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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. 

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

verslavingszorg. 

 

Het Nationaal Schoolontbijt 

Meer dan anderhalf miljoen kinderen 

gaan in de week van 6 t/m 10 november 

samen gezond ontbijten. Er doen zo’n 

3000 basisscholen mee.  

De Hoeksteen ook, op woensdag 8 

november. Eén groep gaat zelfs op het 

gemeentehuis eten, samen met de 

burgemeester. 

 

Dit jaar is het thema ‘Gezond ontbijten is geen kunst’. In het hele land krijgen de kinderen een 

gezond ontbijtpakket en leuke lessen over het schoolontbijt. 

 

Afscheid meester Alex 

Na bijna 9 jaar met plezier op De Hoeksteen gewerkt te hebben is het tijd voor een nieuwe 

uitdaging voor meester Alex. Per 1 februari 2018 gaat hij aan de slag als timmerman. 

 

We zijn uiteraard blij voor hem, maar zullen onze krachtpatser ook gaan missen… Er komt een 

vacature voor een nieuwe schoolondersteuner. 

 

Sinterklaas 

Alvast wat informatie vanuit de Sint commissie.  

Op donderdag 16 november is de inpakavond vanaf 19.00 uur. Een aantal ouders hebben zich 

opgegeven om te komen helpen; mocht u ook tijd hebben dan bent u alsnog van harte welkom.  

Maandag 20 november krijgt de bovenbouw de lootjes mee naar huis om thuis in te vullen. Op 

donderdag 23 november gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 dan de lootjes trekken. Het is de 

bedoeling dat alle kinderen een mooie surprise maken en daarnaast een cadeautje kopen van 

€5,-. We zijn weer benieuwd naar alle fantastische creaties... Voor vragen of om aan te melden 

om te komen helpen kunt u terecht bij: Juf Renée (r.teuwsen@csgdewaard.nl)  
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Kerstviering  

Dit jaar vieren we ons kerstfeest met ouders en kinderen in scholengemeenschap de Willem van 

Oranje. Dit vindt plaats op donderdag 21 december 2017 van 19.00 uur tot 20.00 uur. Om 

alvast in uw agenda te zetten. Verdere informatie volgt.   

 

Betrokken bij de school? Een hart voor onderwijs? 

Dan is de Medezeggenschapsraad iets voor u en reageer op de vacature! 
Elke school heeft volgens de wet een medezeggenschapsraad (MR). Op deze manier is de 

medezeggenschap van ouders en personeel formeel geregeld en kunnen zij invloed uitoefenen op 

het beleid en de beslissingen van de directie en het schoolbestuur. De MR bestaat uit 3 

personeelsleden en 3 ouders. Zij overleggen met de directie 6x per jaar over bijvoorbeeld het 

schoolreglement, het gebruik van de gebouwen, aanschaf van nieuwe lesmethodes, veiligheid op 

school, de schoolgids en het zorgplan. 

Lid zijn van de MR is een verantwoordelijke taak. U vertegenwoordigt de andere ouders van 

De Hoeksteen. De mening van ouders kan zo van invloed zijn op het beleid van de school. 

En levert een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR heeft zowel advies – als 

instemmingsbevoegdheden. Daarnaast zijn er zaken waarover de directie de MR alleen hoeft te 

informeren. 

De MR van De Hoeksteen is op zoek naar een enthousiaste ouder die het team wil komen 

versterken vanaf december 2017. Marjon ten Heggeler zal dan de MR verlaten. Wilt u actief 

bij het onderwijs op de school van uw kind(eren) betrokken zijn? De schakel zijn tussen ouders, 

leerkrachten en directie? Neem dan vrijblijvend contact op met de MR-leden. Zij informeren u 

graag verder! Informatie(folder) is ook bij de directie verkrijgbaar. Nieuwe leden krijgen een 

cursus van 2 avonden en worden ingewerkt. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met 

één van ons of mail naar mr.hoeksteen@csgdewaard.nl.  
  

Met vriendelijk groet, MR CBS De Hoeksteen, 

Wim Goes, voorzitter (ouder Luca, groep 8) 

Marjon ten Heggeler, secretaris (ouder Pieter, groep 8 en 

Sofie, groep 5). 

Cynthia Klepke (ouder Ashley, groep 5) 

Renée Teuwsen, leerkracht groep 1/2 

Ireen Keddeman, leerkracht  groep 2/3 

Evelien van de Geer, leerkracht groep 5 

 

Zonnebloemactie 

De uitslag van de 

zonnebloemwedstrijd is 

bekend en de winnaar is 

familie van der Veer! Die 

bloem is 315 cm geworden. Familie Wijma heeft een 

zonnebloem gehad met wel 7 bloemen erin. Dat vonden we 

ook een prijsje waard! Familie van Velden heeft een 

troostprijs gekregen. Deze bloem werd 25 cm. In onze 

eigen moestuin hebben we ook zonnebloemen gezaaid. 

Daarvan is de langste 249 cm. Allemaal bedankt voor het 

meedoen!  
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Ontruimingsoefening 

Deze maand worden er ontruimingsoefeningen gehouden. Het is belangrijk dat de kinderen 

weten hoe ze moeten reageren bij een alarmsignaal. Daarom moet dit goed 

worden geoefend. Het is heel fijn wanneer u uw kind hier ook van op de 

hoogte brengt. Ze weten dan wat er gaat gebeuren en hoe ze moeten 

reageren. De ontruiming verloopt dan vaak zonder problemen.  

Wel is het belangrijk dat alle kinderen binnen pantoffels, slippers of 

binnenschoenen aan hun voeten hebben. Dit om te voorkomen dat ze op hun 

sokken naar buiten moeten bij een ontruiming! 

 

 

 

ANWB Lichtbrigade 
 

Op woensdag 15 november doen de kinderen van groep 6 mee aan de ANWB Lichtbrigade 
en mogen zij op de fiets naar school komen.Enkele enthousiaste ouders, waaronder een 
echte fietsenmaker, zullen de fietsen dan controleren op o.a. een goede verlichting. 
 

Opvallen in het donker 
Elke automobilist kent de schrik: onderweg in het donker en dan plotseling een fietser voor je 

bumper. Zonder licht, zonder reflectie. Remmen, uitwijken en een stille verwensing: ‘Doe je 

licht dan ook aan’. Maar hoe zichtbaar bent u zelf op de fiets? En uw kind? De periode breekt 

weer aan dat uw kind in het donker naar school fietst. Of aan het eind van de middag naar huis 

rijdt. Aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer is nu dus extra belangrijk. 

  

TIP: Zichtbaar zijn op de fiets 

   Tip 1 - Zorg dat alle lampen werken en zet ze ook aan zodra het nodig is. 

  Tip 2 - De voorlamp moet geel of wit licht geven, de achterlamp rood. Kies 

lampen die echt goed licht geven. Minilampjes zijn amper zichtbaar. 

  Tip 3 - Zorg voor de verplichte reflectoren op de fiets. 

  Tip 4 - Stem de kleding af op het weer. Tijdens mist en sneeuwval valt een 

felgekleurde jas beter op dan een lichte jas. 

  Tip 5 - In het donker of bij slecht zicht overdag is een lichtgekleurde jas 

veiliger. 

  Tip 6 - Dragen uw kinderen een rugzak of schooltas breng dan ook hierop 

reflectiemateriaal aan. Zo zijn ze bij het fietsen en ook tijdens het wandelen 

beter zichtbaar. 

        Tip 7 - Ook door reflecterende sierbandjes op de jas ziet een automobilist een 

fietser eerder. 
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