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Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 

 

Op onze site staat de agenda voor de komende maand. Hier onder treft u hem ook aan, 

voorzien van linkjes aan naar ‘meer belangrijke informatie’ over een activiteit. Ook zijn alle 

nieuwsberichten van de afgelopen & komende periode via de linkjes na te lezen. Voor wie 

dat handiger vindt, hebben we alle berichten in deze nieuwsbrief nog een keer opgenomen. 

 

Wilt u alle linkjes uit deze mail even openen? Zodat de informatie u ook echt bereikt? 

Belangrijke data 

1 & 5 & 7 november   Meeloopochtend groep 4 t/m 8 

5 november Meeloopochtend groep 1/2 

5 november, 10.30-11.25 uur   Theatervoorstelling ‘Kasper H.’  groep 7/8  

6 november Nationaal schoolontbijt en staking: enkele groepen dicht 

8 november Meeloopochtend groep 3 

11 november Toetsweek taalklas 

12 november, 9.30-10.10 uur   Theater ‘De olifant die het woord hield’ groep 1/2  

11 t/m 15 november 10-minuten gesprekken groep 3 

14 november  Groep 8, klim- en scienceles Hoeksch Lyceum 

15 november, 13.00 uur Sint - school versieren 

20 november  Lootjes trekken Sint groep 5 t/m 8 

20 november Bezoek Dorpskerk groep 7/8 

20 november, 19.00-20.00 uur Sint - inpakavond 

21 november, 10.30-12.30 uur Klein Profijt-Braakballen pluizen groep 7 

21 november MR vergadering 

26 november Schoen zetten 

5 december Sintviering - Alle kinderen 12.30 uur uit 

 

Nieuwsberichten 
De volgende nieuwsberichten zijn op onze site te vinden: 

● Stakingsdag 6 november - enkele groepen geen les 

● Trefwoord 

● Nieuwsbegrip 

● Sinterklaasfeest - voorbereidingen en hulpouders gezocht  

● Workshops creamiddagen 

● Kerstviering 19 december - voorbereidingen 

● Workshops creamiddagen 

● Naschoolse muzieklessen  

● Traktatie van de Dirk 

● Verkeerslessen 

● Afvalredders in actie 

● Kinderboekenweek ´Reis mee´ 

● Nieuws uit de moestuin en de keuken 

● Safaripark Beekse Bergen met groep 5, 6 en 7 

● Schoolreisje naar Blijdorp was top! 

● Berengoede actie! 
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Stakingsdag 6 november 

Alle vakbonden in het primair onderwijs hebben hun leden opgeroepen om op woensdag 6 

november te gaan staken. De sociale partners hebben een noodpakket neergelegd van 423,5 

miljoen euro voor 2020 om de acute problemen in het onderwijs het hoofd te kunnen bieden. Op 

6 november wordt in de Tweede Kamer gesproken over de onderwijsbegroting. 

Door te staken vragen leerkrachten, directieleden en onderwijsondersteuners op die dag onder 

andere aandacht voor het toenemende lerarentekort en onvoldoende financiering. In dit filmpje 

verwoorden collega's uit het land waarom menig directeur / menige leerkracht regelmatig 

wakker ligt: zij willen goed onderwijs bieden aan de kinderen, maar missen de middelen. 

Op onze school staken enkele teamleden. De school gaat deze dag niet dicht, maar door de 

afwezigheid van teamleden hebben we aanpassingen aan de verdeling van de lestaken moeten 

doen. Bovendien kunnen de groepen 6 en 8 die dag geen les krijgen. 

Het lerarentekort wordt óók binnen onze stichting steeds meer merkbaar. Het wordt steeds 

lastiger om vervanging rond te krijgen en al een aantal groepen hebben één of enkele dagen 

geen les gehad en/of zijn één of enkele dagen gecombineerd geweest. Uiteraard levert dat 

weer de nodige werkdruk op. 

Vanwege de nood vragen wij uw begrip voor deze stakingsdag om uiteindelijk te komen tot 

beter onderwijs voor uw en onze kind(eren). 

Wij verzoeken u om zelf voor de opvang van uw kind(eren) te zorgen. Als dit echt niet lukt, wilt 

u het ons dan laten weten? We kunnen hen dan op school, in een andere groep, opvangen. 

Tref 

De eerste weken van het schooljaar liggen achter ons, en hebben we al veel verhalen uit de 

bijbel met elkaar gehoord. Ook hebben we samen naar verhalen, filmpjes en liedjes geluisterd 

rondom de verschillende thema’s, en regelmatig met elkaar gezongen op het leerplein (groep 6, 

7 en 8) of in groep 4 (groep 4 en 5). 

Op dit moment behandelen we het thema ‘Geheimhouden’. Het gaat over grote en kleine 

geheimen, iets verborgen houden of juist een geheim onthullen. Wat is privacy? En soms ontdek 

je hoe iemand echt is. Rondom dit thema lezen we het bijbelverhaal van Jozef, te vinden in 

Genesis 37 t/m 47. 

Daarna gaan we ons vizier richten op het kerstfeest. Het thema is ‘Geloven’. Geloven, zeker 

weten en twijfelen. Geloven in mensen, geloven in God, geloven in vrede. We lezen in de Bijbel in 

Lucas 1 en 2. 

 

Liedjes die we zingen, naast de liedjes van Trefwoord:  

Sorry zeggen, Driftkikker, Zoals klei in de hand van de pottenbakker, Hou je aan de  

regels, Bouw je leven op de rots, Laat de kinderen tot mij komen (klik op de liedjes om 

naar youtube te gaan). 

Nieuwsbegrip 

Sinds dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor begrijpend lezen: 

Nieuwsbegrip. Deze methode is gericht op het aanleren van strategieën bij teksten 

(kinderen oefenen verschillende tekstsoorten) en het uitbreiden van de woordenschat.  

De eerste les in de week werken we groepsdoorbroken. Om de kinderen de juiste aandacht 

te kunnen geven, hebben wij de groepen gemixt. Groep 5 en 6 werken met elkaar samen en 

groep 7 en 8 werken met elkaar samen. Ook hebben we de kinderen ingedeeld in het 

gebruikelijke *, ** en ***-ster niveau. Hiermee creëren we een groep meer, zodat de 

Nieuwsbrief CBS De Hoeksteen november 2019 2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P3G6TsgIXOM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P3G6TsgIXOM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0qR9RjcEj2s
https://www.youtube.com/watch?v=l_2uJkH7vi0
https://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk
https://www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E
https://www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E
https://www.youtube.com/watch?v=rjrZGFg3NG4
https://www.youtube.com/watch?v=ukHyYwv_1F0


groepen kleiner worden. Aan de verschillende groepen hebben we een leerkracht gekoppeld 

en ook de onderwijsassistent is ingezet. In welk lokaal of bij welke leerkracht uw 

zoon/dochter zit, is geen maatstaf voor het niveau van uw zoon/dochter. Juf Marleen geeft 

bijvoorbeeld les op het niveau van groep 7/8.  

Na de cito-toetsen in januari kijken we als leerkrachten weer opnieuw hoe we de kinderen 

het beste kunnen onderwijzen.  

Nationaal schoolontbijt 6 november 

Volgende week woensdag staat voor de aanwezige groepen het Nationaal Schoolontbijt op de 

planning. De kinderen nemen zelf een bord, beker en bestek mee. Daarnaast is het handig om 

een tasje mee te geven om de gebruikte spullen na afloop in te stoppen. 

Bezoek theatervoorstelling groep 1/2 - oproep vervoer!  
Op dinsdag 12 november mogen we met de groepen 1 en 2 naar de Willem Alexanderschool om 

een voorstelling te gaan bekijken van 9.30 uur tot 10.10 uur. Hier hebben we nog wel vervoer 

voor nodig. Mocht u kunnen rijden, dan kunt u een mail sturen aan: w.verhagen@csgdewaard.nl 

voor groep 1/2a en naar m.hoogerhout@csgdewaard.nl voor groep 1-2b. 

 

Reservekleding voor de kleuters en groep 3  

Op school hebben wij voor de jongens en de meisjes uit de kleutergroepen en groep 3 een bak 

met reservekleding voor wanneer zij eens een ongelukje hebben. Maar deze bak raakt helaas 

aardig leeg. Wie kan ons helpen aan oude, maar nog goede kleding, voor jongens en meisjes in de 

maten 104-110-116-122.  

Mocht uw kind eens thuiskomen in de kleding van school, zou u dit dan voor ons willen wassen en 

weer mee teruggeven? Zo blijft onze bak goed gevuld. 

Nieuwsbegrip 

Sinds dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor begrijpend lezen: 

Nieuwsbegrip. Deze methode is gericht op het aanleren van strategieën bij teksten 

(kinderen oefenen verschillende tekstsoorten) en het uitbreiden van de woordenschat.  

De eerste les in de week werken we groepsdoorbroken. Om de kinderen de nodige aandacht 

te geven, hebben wij de groepen gemixt. Groep 5 en 6 werken met elkaar samen en groep 7 

en 8 werken met elkaar samen. Ook hebben we de kinderen ingedeeld in het gebruikelijke 

1,2 en 3-ster niveau. Hiermee creëren we een groep meer, zodat de groepen kleiner worden. 

Aan de verschillende groepen hebben we een leerkracht gekoppeld en ook de 

onderwijsassistent is ingezet. In welk lokaal of bij welke leerkracht uw zoon/dochter zit, is 

geen maatstaf voor het niveau van uw zoon/dochter. Juf Marleen geeft bijvoorbeeld les op 

het niveau van groep 7/8.  

Na de cito-toetsen in januari kijken we als leerkrachten weer opnieuw hoe we de kinderen 

het beste kunnen onderwijzen. 

Sinterklaasfeest - voorbereidingen en hulpouders gezocht 

Sinterklaas en zijn Pieten komen op 16 november aan in Nederland. De leerlingen van groep 5 

t/m 8 krijgen op vrijdag 15 november een leeg lootje mee naar huis, waarop ze thuis hun 

gegevens en cadeauwensen (maximaal 5 euro) kunnen noteren. Het ingevulde lootje nemen ze op 

maandag 18 november weer mee naar school. Op woensdag 20 november worden de lootjes 

getrokken. 

Daarnaast zijn wij op zoek naar ´inpak- en versierouders’. Als u het leuk vindt om in te pakken, 

bent u van harte welkom op 20 november vanaf 19.00 uur in de personeelskamer aan de 

Zilvermeeuw. 

Misschien vindt u het leuker om de school in de Sinterklaasstemming te brengen? Dit willen we 

doen op vrijdagmiddag 15 november vanaf 13.00 uur. U kunt zich voor beide activiteiten 

opgeven bij juf Mieke via het emailadres m.wijnands@cgsdewaard.nl. 
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Op donderdag 5 december verwelkomen wij Sint en zijn Pieten op school. De leerlingen zijn om 

12.30 uur uit.  

 

Workshop creamiddagen 
Op dinsdag 10 en dinsdag 17 december organiseren wij voor alle groepen van 13:00-14:15 uur 

een creacircuit rondom het thema winter/kerst. 

Voor deze middagen zijn we op zoek naar (groot)ouders die hun talent inzetten door het geven 

van een ‘workshop’.  U kunt hierbij denken aan een kookactiviteit, schilderen, timmeren, 

bloemschikken, handwerken of noem maar op. Natuurlijk worden de kosten van de materialen 

door school betaald. 

Heeft een u een inspirerend beroep of leuke hobby en wilt u meedoen, dan kunt u zich opgeven 

bij d.vandillen@csgdewaard.nl of d.goudzwaard@csgdewaard.nl. Even binnenlopen mag natuurlijk 

ook! 

 

Kerstviering 19 december - voorbereidingen 

Op de avond van 19 december is de jaarlijkse kerstviering voor de hele school. Dit jaar willen 

we met ouders en kinderen een kerstwandeling door de wijk houden. Op allerlei plaatsen zullen 

we, samen met de kinderen, iets laten zien van het kerstverhaal.  

De voorbereidingen zijn nog in volle gang. Zodra er meer informatie is laten we u dit natuurlijk 

weten.  

Daarnaast zijn wij voor 6 december op zoek naar hulpouders die het leuk vinden om vanaf 12.45 

uur beide locaties te versieren. Vindt u het leuk om te helpen? Dan kunt u zich opgeven bij juf 

Margo via het emailadres m.hofstede@csgdewaard.nl.  
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