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Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen, 
 
In dit informatieblad treft u alle praktische informatie aan die u voor schooljaar 2019-2020 moet 
weten. Onze schoolgids, met onder andere onze visie en veel achtergrondinformatie, staat op de 
site. De site, de schoolgids en dit informatieblad geven u een goed beeld van wat u van De 
Hoeksteen kunt verwachten. 
 
Wij zien uit naar een leuk en leerzaam schooljaar en zullen hier als team ons uiterste best voor 
doen. Helpt u van thuis uit mee? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvonne Verweij (y.verweij@csgdewaard.nl)  
Marco de Jong (m.dejong@csgdewaard.nl) 
 
Vakantierooster 2019-2020 
Eerste schooldag 2 sept 2019 
Herfstvakantie 21 t/m 25 okt 2019 
Kerstvakantie 23 dec 2019 t/m 3 jan 2020 
Extra vrije dag 21 feb 2020 
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 feb 2020 
Goede Vrijdag en Pasen 10 t/m 13 apr 2020 
Meivakantie 20 apr t/m 1 mei 2020 
Extra vrije dag (o.v.b.) 4 mei 2020 
Bevrijdingsdag 5 mei 2020 
Hemelvaart  21 t/m 22 mei 2020 
2e Pinksterdag 1 juni 2020 
Zomervakantie 20 juli t/m 28 aug 2020 
Studiedagen: ma 16 sept, wo 25 sept 2019 
 vr 24 jan, do 28 mei, di 7 jul 2020 
  

 

 
Welke groep leert & speelt waar 
In het gebouw aan de Aalscholver zitten de 
groepen 1/2 en 3. De groepen 4 t/m 8 en de 
Taalklas zitten in het Zilvermeeuw-gebouw. 
 
De groepen 1 en 2 gebruiken het plein aan de 
Aalscholver. De groepen 3 t/m 8 gebruiken de 
pleinen aan de Zilvermeeuw en Lepelaar. Groep 7 
en groep 8 gebruikt ook het Aalscholverplein. 
 
Schooltijden en ingang per groep 
Groepen 1 t/m 3: ingang ‘Aalscholver’ 
De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen vanaf 
8.20 uur naar binnen worden gebracht en nemen 
voor het lokaal afscheid. Voor de kinderen van 
groep 3 mag dit tot en met de herfstvakantie, 
daarna komen zij zelfstandig de school in. 
Groepen 4 t/m 8 en Taalklassen: 
De kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen via 
ingang Lepelaar of ingang Zilvermeeuw. De 
fietsenstalling is aan de Lepelaar. 
 
Einde schooldag: 
De school gaat 14.30 uur uit. De leerkrachten lopen 
met de kinderen van het gebouw Aalscholver mee 
naar buiten. De kinderen van gebouw Zilvermeeuw 
komen zelfstandig naar buiten.  

Bereikbaarheid leerkrachten 
De mailadressen van alle teamleden staan op de 
site vermeld, op de teampagina. 
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Pauze 
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben een 
pauze van 15 minuten. Op dinsdag en vrijdag 
hebben de leerlingen van groep 3 en 4 ‘s morgens 
een kwartier langer.  
Tijdens de T(ussen)S(choolse)O(pvang) hebben 
alle leerlingen 45 minuten pauze tussen 11.45 en 
12.45 uur. 

Gym 
De groepen 1/2 gymmen in het speellokaal bij de 
school. De gymlessen van de andere groepen 
vinden allemaal plaats op maandagochtend in 
gymzaal ’t Paradijs, vlak naast het gemeentehuis. 
De leerlingen van de groepen 3 en 4 moeten vanaf 
de tweede schoolweek vanaf 8.20 uur door hun 
ouders bij de gymzaal worden afgezet. Zij lopen na 
de gymles terug naar school. De groepen 5 t/m 8 
fietsen van en naar de gymzaal. 
Juf Roos geeft de gymlessen aan groep 3, 4, 5, 6 
en 7. De leerkracht van groep 8 geeft zelf gym. 

Luizenzakken  
De kinderen nemen hun luizenzak mee naar de 
volgende groep. Mocht het tussendoor nodig zijn 
dan kunt u bij onze conciërge Cindy Lakerveld een 
nieuwe zak kopen voor € 3, -.  
 

 
Inloopochtenden 
Data van de ‘inloopochtenden’ staan in de 
jaarplanner. Deze kijkmomenten zijn op de 
woensdag- of vrijdagochtend. De deur gaat om 
8.15 open; de lessen starten gewoon om 8.30. U 
kunt tijdens de ‘inloopochtenden’ samen met uw 
kind(eren) de klas inlopen om het schoolwerk te 
bekijken. 
In groep 3 is er tot de herfstvakantie altijd inloop op 
vrijdagochtend. We vinden het voor de kinderen 
belangrijk dat u in die periode wekelijks een kijkje 
kunt nemen in hun boekjes en schriftjes. 
 

Informatieavond wordt informatieochtend 
We hebben dit schooljaar gekozen voor een 
nieuwe vorm wat betreft de informatieavond. Door 
hier een informatieochtend van te maken kunnen 
kinderen zelf vertellen en laten zien wat er (nieuw) 
is in hun klas. Ook is de leerkracht aanwezig voor 
eventuele vragen. De informatieochtend is op 
woensdag 18 september van 8:20 tot 9:00 voor alle 
groepen tegelijk. 

Start- en ouder-kindgesprekken 
De leerlingen van groep 4 t/m 8 worden, samen 
met hun ouders, in schoolweek 2 - 4 uitgenodigd 
voor een startgesprek. Samen met u en uw kind 
willen we bespreken wat we van elkaar verwachten 
en hoe het met uw kind gaat. Ook in februari zullen 
ouder-kindgesprekken worden gehouden. 
 

 

Meeloopochtenden 
Op onze school is het vanaf dit jaar ook mogelijk 
om eens ‘een kijkje in de keuken’ te nemen. Na de 
herfstvakantie en in maart heeft u in alle groepen 
de mogelijkheid om een deel van een dagdeel mee 
te draaien. Tegen die tijd kunt u zich hiervoor bij de 
leerkracht van uw kind inschrijven. 

De schoolfotograaf 
Donderdag 19 september komt de schoolfotograaf 
op school. Hij maakt dan portretfoto's en 
klassenfoto's. U bent nooit verplicht om de foto's te 
kopen. 
 
De schoolreis 
Vrijdag 4 oktober gaan alle groepen op schoolreis. 
Groep 1 t/m 4 en de Taalklas gaat naar Blijdorp, de 
groepen 5 t/m 7 gaan naar de Beekse Bergen. 
 
 
 

Informatieblad Hoeksteen 2019-2020 2 



Schoolkalender 2019-2020 
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