
Laatste nieuwsbrief 

2019-2020 
 

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

 

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

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

nieuwsberichten zijn via de linkjes na te lezen. Voor wie dat handiger vindt, hebben we alle 

berichten in deze nieuwsbrief nog een keer opgenomen. 

Als u alle linkjes hebt geopend, bent u weer helemaal op de hoogte! 

 

Belangrijke data 

31 augustus Eerste schooldag 

31 augustus Luizencontrole 

7 september t/m 11 september  Ouder-kind gesprekken groep 1/2 

7 september t/m 11 september Startgesprekken groep 4 t/m 8 

14 september t/m 18 september School op Seef Schoolbrengweek 

15 september Schoolfotograaf 

16 september Informatie ochtend 

16 september Verkeersles groep 1/2 

17 september, 19.15 uur MR vergadering 

21 september Verkeersles groep 5 t/m 7 

22 september Verkeersles groep 3/4 

23 september, 08.30 uur OR vergadering 

24 september Bezoek museum Hoeksche Waard groep 6 

30 september Start Kinderboekenweek 

 

Nieuwsberichten 
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn: 

● Even voorstellen… 

● Tot ziens groep 8! 

● Passend onderwijs scoort in de Hoeksche Waard: Onderwijsinspectie prijst 

samenwerkingsverband 

● Individuele ondersteuning - Sociaal makelaars helpen u op weg 

● De Hoeksteen in Het Kompas 

● Nieuws uit de moestuin 

● Tafeldiploma in the pocket! 

● VakantieBieb én Vakantielezen 

● Bezoek van de vuilnisman 

 

GEEN melk na de vakantie 

Op maandag 31 augustus is er geen schoolmelk. Wilt u uw zoon/dochter zelf wat te drinken 

meegeven? Op dinsdag 1 september krijgen de kinderen weer schoolmelk. 

 

GEEN gym na de vakantie 
Maandag 31 augustus is er geen gym. We verwelkomen alle leerlingen graag in hun nieuwe klas. 
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Even voorstellen… 

Na de zomervakantie ga ik aan de slag op de Hoeksteen in groep 1/2b op 

maandag en dinsdag. Dan zal ik juf Willemien vervangen zolang zij niet 

werken kan. 

Ik zal me kort even voorstellen. 

Mijn naam is Arjenne van der Zwan. Ben geboren in Utrecht. Sinds 2005 

woon ik met mijn gezin in Oud Beijerland. Ik ben getrouwd en heb drie 

kinderen, waarvan er twee uit zijn gevlogen en de jongste nog gezellig thuis 

woont. Ook heb ik twee lieve kleinkinderen, waar ik geregeld een dagje op 

pas. 

Ruim 20 jaar al  sta ik met veel plezier voor de klas. Ik werkte op vier 

verschillende scholen; een aantal jaar in groep 3 en 4 en ook heb ik ruime ervaring in het 

werken met kleuters. 

Vorige week heb ik een dagje meegelopen in groep 1/2, bij juf Reneé. Haar enthousiasme en de 

kennismaking met de leuke groep kleuters, zorgde ervoor dat ik er zin in heb om na de 

zomervakantie van start te gaan in deze groep. 

Graag tot ziens in het nieuwe schooljaar. Voor nu alvast een fijne zomervakantie gewenst.  

De Hoeksteen in Het Kompas 

Op vrijdag 3 juli stond er een mooi artikel over onze school in Het Kompas.  

Heeft u de krant gemist? Klik hier om het artikel te lezen. 

Nieuws uit de moestuin 

Groep 5 en groep 6 hebben onlangs in de moestuin 

gewerkt. 

De tijd van oogsten is aangebroken. Ze hebben 

postelein geproefd, dat smaakt naar spinazie.  

Er is onkruid gewied bij de koolplanten. 

De aardappelen, frieslanders, hebben we gerooid. Het 

was een goede oogst, dus hebben we de aardappelen 

gedeeld en mee naar huis genomen. 

Boontjes gezaaid (gelegd), dan kunnen we na de 

zomervakantie bonen plukken. 

Salie geknipt. Dit is een kruid. Onder andere te 

gebruiken in pasta's of bij vlees. Ze mochten dit 

meenemen naar huis. Bewaartip: zet de takjes salie in het water, dan blijven ze langer vers. 

Met een beetje geluk komen er ook nog wortels aan, zodat ze in de tuin kunnen worden geplant. 

 

Passend onderwijs scoort in de Hoeksche Waard: Onderwijsinspectie 

prijst samenwerkingsverband 

Passend onderwijs scoort in de Hoeksche Waard. Dat blijkt uit het rapport van de 

onderwijsinspectie, dat niet alleen de onderwijsresultaten en het geringe aantal thuisblijvers 

prijst maar ook de kennis en kunde in de ondersteuning van de leerlingen looft.  

U kunt hier het hele artikel lezen. 
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Tafeldiploma in the pocket! 

Na weken hard oefenen is het iedereen gelukt! De trotse leerlingen van 

groep 4 hebben hun tafeldiploma gehaald. Iedereen kent de tafels van 1 

t/m 10. Sommigen haalden zelfs de bonustafels van 11 en 12. Super knap! 

 

Bezoek van de vuilnisman 

Op 26 juni hebben de groepen 1, 2 en 3 bezoek gehad 

van vuilnisman Eric. Hij vertelde ons hoe het vuilnis wordt opgehaald en liet 

zelfs zien hoe een vuilnisbak geleegd wordt in de vuilniswagen. Best hard 

werken hoor als vuilnisman! Je moet goed in de gaten houden wat er rondom 

de wagen gebeurt en ook het vuilnis allemaal ophalen. Af en toe stonk het wel 

een beetje hoor! Bedankt vuilnisman Eric voor het leerzame bezoek.  

 

Individuele ondersteuning - Sociaal makelaars helpen u op weg 

Als het (even) niet lukt om de hulp te vinden die je nodig hebt, of de 

draad na een scheiding weer op te pakken, je problemen hebt bij de 

opvoeding van je kinderen, net bent verhuisd en aansluiting zoekt bij 

je buurt, of je hebt een andere hulpvraag, dan kunnen onze sociaal 

makelaars je helpen. 

Sociaal makelaars werken vanuit het principe: ‘Meedenken, Meedoen 

en Zelf weer doen’. We zijn er voor iedereen die een (hulp-)vraag of probleem heeft (klein of 

groot). Bijvoorbeeld hulp bij het zoeken naar activiteiten, vrijwillige inzet, ondersteuning bij 

aanvragen voor zorg- of hulpverlening, ondersteuning bij veranderingen in uw leven, het verlies 

van een baan of echtscheiding. We helpen daar waar nodig is en zoeken samen met jou naar 

passende mogelijkheden, het liefst dicht in de buurt. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar deze link. 
 

VakantieBieb én Vakantielezen 

De VakantieBieb: hét zomercadeautje van de bibliotheek 

Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb-app kun je e-books lezen. Je vindt er boeken 

voor kinderen en volwassenen. VakantieBieb is gratis en open van 1 juli tot 1 september. Kijk 

voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl. 
 

Vakantielezen 

Vakantielezen is hét leesprogramma voor de zomervakantie. Kinderen (en ouders) ontdekken 

dat je door te lezen kunt reizen naar andere landen. Met Vakantielezen kun je tot en met 6 

september thuis aan de slag. Dus ga mee op reis! 

Hoe werkt het? Tijdens Vakantielezen ga je lekker lezen en op schattenjacht. Door verhalen te 

lezen en opdrachten te doen kun je alle schatten (stempels) verzamelen. Je maakt ook nog kans 

op prijzen! Meer informatie? Klik dan hier. 
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