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We spreken goede woorden 

op school, schelden hoort 

daar niet bij. 
 

Belangrijke data 

5-12 Sinterklaasfeest, leerlingen 12.30 uur uit 
7-12 Kerst-versieren van de gebouwen van 19.00-21.30 uur  

13-12 Inloop Zilvermeeuw van 8.15-8.30 uur 

OR vergadering van 8.30-10.00 uur 

15-12 Inloop Aalscholver van 8.15-8.30 uur  

Groepen 5 en 6 kerstliederen zingen in het Praathuis met juf Marieke 

19-12 Overleg TSO commissie om 11.00 uur  

Creamiddag Zilvermeeuw en Aalscholver van 12.45-14.15 uur  

20-12 Bijeenkomst gebedsgroep  

21-12 Kerstviering in de Willem van Oranje om 19.00 uur  

22-12 Kerstversiering opruimen door OR en hulpouders 

Kerstvakantie start om 12.30 uur  
 
Tref  

Van 4 t/m 22 december is het thema: Kerst: feest van geven. 

We volgen, de Bijbelverhalen van Lucas en Matteüs. 

De adventstijd start in de week waarin het sinterklaasfeest gevierd wordt. We kijken hoe 

het is om iets te Ontvangen. Komen je verwachtingen uit? 

De week erna verkennen we het begrip: Geven. Kinderen ontdekken wat er gegeven kan 

worden en voor welke kostbare geschenken je geen geld betaalt. De laatste week 

ontdekken we tradities en gewoontes die bij het kerstfeest worden gebruikt. 

De bijbelverhalen vertellen over mensen die 

onverwachts horen dat ze een kind gaan krijgen. De 

boodschap die ze krijgen roept verschillende 

reacties op. Maria hoort van een engel dat zij 

moeder zal worden van niet zomaar een kind. Jozef, 

de timmerman, krijgt een droom die antwoord geeft 

op al zijn vragen. 

Wijze mannen zien een bijzondere ster, die brengt 

hen bij een nieuwe koning: een geschenk van God 

zelf. 

De wijze mannen uit het Oosten hebben de ster gevolgd en vinden het kindje in een 

eenvoudige stal. Zij begrijpen dat dit kind geen gewoon kind is. Ze knielen voor Jezus als 

voor een koning en geven Goud, Wierook en Mirre zalf aan het koningskind Jezus.  

Liedjes aangeleerd uit Trefwoord: Samuël en Eli, compliment en kerstliederen voor de viering. 
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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.  
 

Inrijden en parkeren Aalscholver 

Met grote regelmaat roepen wij u op om eens stil te staan bij uw verkeersgedrag bij de school. 

Wij vragen u om rekening te houden met de verkeersveiligheid van de schoolkinderen en 

buurtbewoners.  

Helaas is de mooie nazomer weer voorbij… De auto wordt weer vaker gebruikt om kinderen te 

brengen en te halen.  We doen nogmaals een beroep op u om dan vooral gebruik te maken van de 

Kiss & Ride strook.  Wanneer het echt nodig is om te parkeren, dan mag u uiteraard alleen de 

parkeervakken gebruiken.  

Dicht bij de school is parkeerruimte te vinden achter de Lepelaar (ter hoogte van nr 21/23), 

aan de Fazant en ter hoogte van het elektriciteitshuisje aan de Kievit of achteraan die straat. 

Ook kunt vanuit de Roerdompweg de Waterhoen in voor parkeerplaatsen, of aan de Grutto kant 

parkeren op de parkeerplaats. Van hieruit is het een kort stukje lopen naar het schoolplein, en 

kunt u er voor zorgen dat ook andere leerlingen veilig het schoolplein kunnen bereiken.  Het is 

begrijpelijk dat slecht weer of te laat komen een reden kan zijn om snel en zo dicht mogelijk 

bij school te parkeren, maar juist deze omstandigheden maken het zo onveilig voor de andere 

kinderen. De Aalscholver inrijden ontraden we met klem! 

Ook buurtbewoners hebben problemen met het verkeersgedrag van enkele van onze ouders. 

Binnenkort komt de wijkagent langs om te bespreken hoe dit hardnekkige probleem aangepakt 

zal gaan worden. Zij sluiten parkeercontroles niet uit. Het gaat uiteindelijk om de veiligheid van 

uw kinderen. Wilt u dit ook aan andere familieleden die uw kinderen ophalen doorgeven? 

 

Jongste groepen groeien - svp opgeven broertjes en zusjes 
De school begint vanuit de jongste groepen weer 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. Is uw kind geboren in 2014 of 2015 en heeft u hem/haar nog 

niet opgegeven, dan kunt u mailen naar hoeksteen@csgdewaard.nl. 
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Personele zaken 
Zoals u in een eerdere mail heeft kunnen lezen is onze IB-er, Hettie Groeneveld, voor langere 

tijd door ziekte afwezig. Christa van Velden (IB-er) neemt 1 dag per week (vrijdag) zorgtaken 

van juf Hettie op zich. Christa werkt daarnaast als hoogbegaafdheid coördinator op de Sabina 

van Egmondschool. Christa, fijn dat je ons wilt komen ondersteunen! 

De overige taken van juf Hettie hebben juf Marleen en juf Yvonne op zich genomen. Een paar 

taken van juf Yvonne zijn vervolgens verdeeld over andere 

collega’s. 

Voor vragen of andere zaken met betrekking tot de 

leerlingenzorg kunt u mailen naar ib.hoeksteen@csgdewaard.nl. 
 

Daarnaast is Renee Teuwsen onverwachts geopereerd. Helaas 

duurt haar herstel langer dan we hoopten. We hebben de 

vervanging voor een groot deel intern op kunnen lossen met de 

leerkrachten van locatie Aalscholver, dus dat is heel fijn! 

Daarnaast komt onze oud-collega juf Ineke in groep 1/2 invallen. 

Fijn dat we zo de rust in de groepen kunnen garanderen! Ineke 

veel plezier weer op De Hoeksteen deze laatste weken voor de 

kerstvakantie!  

En uiteraard wensen we juf Hettie en juf Renee van harte beterschap! Wilt u hen een kaartje 

sturen dan kunt u deze in de witte brievenbus (in beide hallen) doen. Wij zorgen er dan voor 

dat de kaarten bij hen terecht komen.  

 

Opening nieuwe schoolgebouwen 

Op woensdag 29 november zijn de gebouwen van onze school geopend door wethouder Van 

Waveren en Bert Tuk, voorzitter College van Bestuur van CSG De Waard. 

Kenmerkend voor De Hoeksteen is het sterke sociale karakter. Coöperatief leren, instructie op 

verschillende niveaus, groepsdoorbrekend leren, en samen leren, waarbij kinderen leren 

zichzelf aan te sturen, kan met behulp van dit gebouw nog beter gerealiseerd worden. 

Hoe de opening in zijn werk ging kunt u zien in dit filmpje. 
 

Studiedag 24 november: Eerst een visie, dan het gebouw 

Vrijdag 24 november hebben we als team op de 

studiedag nagedacht over alle kansen die de nieuwe 

gebouwen en buitenruimte bieden voor het onderwijs 

op onze school. We hebben een visie op het leren van 

kinderen besproken en elementen verzameld waar 

breed draagvlak voor is binnen het team. Voor het het 

meer optimaal benutten van het gebouw is een andere 

onderwijskundige organisatie en dagstructuur nodig. 

Hier hebben we ideeën voor opgedaan en we hebben 

vervolgstappen bepaald. Lesactiviteiten uit de groepen worden meer op elkaar afgestemd. 

  

‘s Middags zijn de leerkrachten van de Taalklassen de ontwikkeling van dat specifieke onderwijs 

binnen hun eigen team verder gaan aanpakken. Onder andere het onderwijs voor de leerlingen 

die langer dan een jaar in de Taalklas blijven - dat zijn over het algemeen de oudste leerlingen - 
hebben zij verder uitgewerkt. 
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Nieuwe site in de lucht 
Onze school heeft een geheel vernieuwde website! Heeft u die al ontdekt? Hij is nog niet 

helemaal gevuld, maar we zijn een heel eind op weg. 

Het adres is uiteraard onveranderd: https://dehoeksteen.csgdewaard.nl.  
 

De websites van de scholen hebben een openbaar deel, 

waar iedereen toegang toe heeft en een besloten gedeelte 

dat alleen toegankelijk is voor ouders en medewerkers. De 

toegang tot het besloten deel wordt komende maand 

mogelijk gemaakt. In 2018 wordt hier ook nog een 

ouderapp aan gekoppeld. 

 

Vanuit de leerlingtevredenheidsenquete: 
Wat is pesten, wat is plagen… 

Bij de open vragen die bij de leerling enquête van maart 

hoorden, geeft het ene kind aan dat er veel gepest wordt 

binnen de school, andere kinderen geven juist aan dat het 

zo veilig is en dat ze helemaal nóóit iets meemaken wat op 

pesten lijkt. 

Hieruit komt een heel belangrijk punt naar voren: 

leerlingen moeten leren wat pesten en wat plagen is. 

Wanneer is iets een grapje? Wanneer is iets niet leuk 

meer? 

Ze moeten leren om nee te zeggen, naar elkaar te 

luisteren, en de reactie van de ander ook te wegen als het 

andere kind zegt dat hij het per ongeluk heeft gedaan. 

Was het dan ook per ongeluk, of spreekt hij/zij toch niet 

de waarheid? Dit komt naar voren tijdens onze sociale 

vaardigheidslessen. 

Eerlijk zijn, elkaar ‘met je hart’ geloven, elkaar vragen om 

verduidelijking… het blijft moeilijk, ook in het echte leven… 

Dat blijkt wel weer uit de politieke reacties op de 

stakingen binnen het onderwijs… 

 

Gebedsgroep 

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden 

(Filippenzen 4:6). 

Een keer in de maand komen we een uurtje bij elkaar om te bidden. Wil je mee bidden of ken je 

iemand die dat wil: Je bent welkom! Waar bidden en danken we o.a. voor? We danken of bidden 

voor de zaken die goed lopen, voor ziekte bij ouders of kinderen , leerkrachten, kinderen die 

gepest worden of niet lekker mee komen, communicatie tussen ouders en leerkrachten en het 

positieve verloop van de activiteiten in de school.  

Dit is een kleine opsomming. Heeft u zelf gebedspunten dan kunt u deze mailen naar 

gebedsgroephoeksteen@hotmail.com. 
U kunt ook eventueel aan de leerkracht van uw groep vragen, wie we zijn, om in contact met ons 

te komen. U kunt ook een gebedspunt in de witte brievenbus in de hal doen, dit mag ook anoniem 

als u dat prettig vindt. Maar bovenal wees welkom! 

De gebedsgroep. 
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Schoolfiets  

De fiets die we gebruiken als schoolfiets voor leerkrachten en/of 

kinderen heeft helaas zijn langste tijd gehad. Heeft u nog een 

goede damesfiets in uw schuur staan die niet meer gebruikt 

wordt... dan zijn wij daar heel blij mee! 

 
Sinterklaasviering 

Hij is weer in het land en dat 

vieren we met elkaar op 

dinsdagochtend 5 december. 

Planpiet is druk in de weer voor het sinterklaasfeest, maar er 

gaan helaas ook wat dingen mis…  Gelukkig helpen de kinderen 

helpen mee, dus het moet goed komen! 

 

Uiteraard halen we sinterklaas als school binnen en dit doen 

we deze keer aan het einde van de Aalscholver in ‘de kom’ van 

de straat. U bent van harte uitgenodigd om met ons 

sinterklaas feestelijk te ontvangen! 

 

Hieronder volgen wat praktische zaken:  

● De deur gaat om 8.20 uur open. U kunt uw kind tot 8.30 uur naar binnen laten gaan. We 

kunnen ons dan op tijd (8.35) buiten op gaan stellen. 

● Wilt u na het binnenbrengen van uw kind in de onderbouw, direct weer naar buiten gaan. 

Want zolang er ouders in de school zijn kunnen wij niet overzien of iedereen er is. 

 

Deze dag zijn de kinderen om 

12.30 uur uit! 
- Op de plattegrond kunt u zien 

waar de groepen komen te staan. 

Net als vorig jaar gaan twee 

groepen achter elkaar staan. De 

jongste kinderen staan voor de 

oudsten zodat iedereen alles kan 

zien. 

- Uiteraard bent u van harte 

uitgenodigd om te blijven kijken, 

maar wilt u op de plattegrond 

aangegeven plekken gaan staan? 

Dus op het fietspad voor de 

boomhut.  

- In de pauze eten en drinken 

de kinderen hun eigen 

meegenomen eten. 

- Als uw kind allergisch is voor pepernoten, kruidnootjes, en ander strooigoed, wilt u dit dan 

nog even doorgeven aan de leerkracht. Op de dag zelf kunt u voor uw kind dan iets te 

snoepen meegeven. 
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Creamiddag 19 december 

Dinsdagmiddag 19 december hebben wij een gezellige 

creamiddag in het teken van Kerst. Wie komt ons 

helpen bij het begeleiden van leuke 

knutselactiviteiten? 

U kunt u opgeven voor 6 december bij juf Wendy 

onderbouw (w.verhagen@csgdewaard.nl), midden- en 

bovenbouw juf Mathitja (m.dentoom@csgdewaard.nl ) 
en juf Marleen (m.vanrijn@csgdewaard.nl). 
 

Ook willen we u vragen kleine glazen potten te 

verzamelen voor de creamiddag, graag ontdaan van 

etiket en lijmresten.  

Inleveren bij juf Wendy, groep 1/2.  
 
Kerstviering donderdagavond 21 december 

Als de Sint nog maar net uit beeld is, starten we alweer met de Kerst. De voorbereidingen 

hiervoor zijn al een tijdje in volle gang.  

Dit jaar willen we samen met u en de kinderen zingen en kijken naar het kerstverhaal in de 

Willem van Oranje op donderdag 21 december van 19.00 uur tot 20.00 uur. 

In dit kerstverhaal willen we de kinderen van groep 1 en 2 als engel verkleden. De kinderen van 

groep 3 en 4 als herder. 

Omdat het heel veel werk is om voor alle kinderen kleding te regelen,  willen wij u vragen uw 

kind zelf als engel of herder te verkleden.  

Tips: engel:  groot wit t shirt met riem. Om het hoofd bv een kerstboomslinger.   

Herder: jute zak met riem of een donker shirt met riem. Om het hoofd lap stof met een reep 

stof vastgemaakt.  

Laat uw fantasie de vrije loop!  

Helaas zijn we gebonden aan een hoeveelheid mensen die  in de WvO het Kerstspel kunnen 

bijwonen. 

Hierdoor kunnen er per gezin 2 mensen mee. 

Ivm met de lengte van het Kerstspel raden wij u aan om geen kinderen onder de vier jaar mee 

te nemen. 

 

Crowdfunding 

Wilt u in deze feestmaand een ander kind dat 

dichtbij uw eigen kind opgroeit en nog maar kort in 

Nederland woont, ook blij maken? Via deze website 

kunt u een donatie doen voor de kinderen uit de 

taalklassen. Dan worden voor hen ‘gewone’ dingen als 

Sinterklaas, Kerst, Kinderboekenweek, schoolreis enz. 

ook gewoon en de wereld dichtbij weer een beetje 

mooier. 

https://www.doneeractie.nl/taalklas-kinderen/-4697  

Doet u mee? Alvast heel hartelijk bedankt! 
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