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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. 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 
30 september Start Kinderboekenweek - inleveren boekenruilactie 

5 oktober Start boekenruilactie 

5 oktober Poppenkastvoorstelling Opa Bakkebaard groep 1 t/m 3 

6 oktober Groep 7 en 8 excursie Rijksmuseum  

8 oktober Aangekondigde brandoefening 

9 oktober Afsluiting Kinderboekenweek  

12 oktober Verkeer groep 5 t/m 7 

13 oktober Verkeer groep 3/4 

14 oktober Verkeer groep 1/2  

15 oktober Studiedag, leerlingen vrij 

19 oktober t/m 23 oktober  Herfstvakantie 

26 oktober t/m 30 oktober  Meeloopweken groep 1 t/m 8 - vervallen 

 

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

● Informatieboekjes groep 1/2 en groep 3 

● Trefwoord 

● Nieuws uit de moestuin 

● Stage juf Marieke 

● De eerste OR vergadering 

● De nieuwe beslisboom vanaf 22 sept: Mag uw kind wel of niet naar school? 

● Wil jij deze winter leren schaatsen? 

● Kinderboekenweek 

● School op Seef Schoolbrengweek 

● Hockeymiddag HC Hoeksche Waard 

● Composthoop op het kleuterplein 

● Groep 7 maakt druivensap 

● Gebedsgroep 

● De muzieklessen zijn weer begonnen 

● Techniekles groep 6 
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/2714-start-kinderboekenweek-inleveren-boekenruilactie
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/3061-boekenruilactie-nieuw-boek-uitkiezen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/3066-poppenkastvoorstelling-opa-bakkebaard
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/2911-groep-7-en-8-naar-het-rijksmuseum
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/13513-informatieboekjes-groep-12-en-groep-3
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/13772-trefwoord
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/13836-nieuws-uit-de-moestuin
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/13822-stage-juf-marieke
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/13807-de-eerste-or-vergadering
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/13798-de-beslisboom-vanaf-22-sept-mag-uw-kind-wel-of-niet-naar-school
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/13793-wil-jij-deze-winter-leren-schaatsen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/13792-kinderboekenweek
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/13787-school-op-seef-schoolbrengweek
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/13751-hockeymiddag-hc-hoeksche-waard
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/13715-composthoop-op-het-kleuterplein
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/13700-groep-7-maakt-druivensap
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/13687-gebedsgroep
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/13643-de-muzieklessen-zijn-weer-begonnen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/13622-techniekles-groep-6


 

 

 

De beslisboom vanaf 22 sept: Mag uw kind wel 

of niet naar school? 

Vanaf het afgelopen weekend zijn de regels voor kinderen 

veranderd. Kinderen die NEUSverkouden zijn, mogen gewoon 

naar school. Kinderen met alle andere bij Covid passende 

verschijnselen horen gewoon thuis te blijven. Dat geldt ook voor 

kinderen die niet een beetje, maar flink verkouden zijn... 

Het RIVM, AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een nieuwe beslisboom gemaakt op 

basis van de nieuwe richtlijnen voor COVID-19 om te bepalen of een kind wel of niet naar 

school kan komen. De beslisboom is een grafische (schematische) weergave van de regelgeving 

van het RIVM. U vindt hem hier: Beslisboom kinderen t/m groep 8. 
Wilt u bij twijfel deze gebruiken om te beslissen of uw kind wel of niet naar school kan? 

Uiteraard meldt u uw kind wel gewoon ziek op school. Bij voorbaat dank.  

 

Luizencontrole 

Door de Corona maatregelen kunnen er op school geen luizencontroles plaatsvinden na elke 

vakantie. Wilt u alstublieft uw eigen kind(eren) blijven controleren!  

Als u een levende luis vindt moet u eerst het haar van uw kind behandelen voordat hij/zij naar 

school mag. Graag ook de groepsleerkracht informeren wanneer u ontdekt dat uw kind luizen 

heeft. 

 

Lid worden van de ouderraad? 

Woensdag 23 september was de eerste OR vergadering van 

dit schooljaar. Tijdens de vergadering komen de 

ouderraadsleden bijeen om activiteiten binnen de school te 

bespreken. Dit doen we ongeveer 6 keer per jaar. 

Lijkt het u leuk om actief op school betrokken te zijn en wilt u 

uw steentje bij dragen binnen de ouderraad? U kunt zich 

opgeven bij juf Margo via m.hofstede@csgdewaard.nl. 
 

Brandoefening  

Op 8 oktober vindt de eerste aangekondigde ontruimingsoefening plaats van het nieuwe 

schooljaar. De leerkrachten bereiden de kinderen hierop voor door het in de klassen te 

bespreken.  

 

Trefwoord  

Bij de start van dit nieuwe schooljaar hebben we de thema’s 

‘overgaan’ en ‘respecteren’ behandeld. De verhalen in Exodus, in het 

oude testament, stonden centraal. Het volk Israël wordt onderdrukt 

in Egypte. God leidt het volk eerst door de Rode Zee en daarna door 

de woestijn, met Mozes voorop.  

Bij het thema ‘overgaan’ denk je al gauw aan het veranderen van een 

vertrouwde omgeving in een nieuwe omgeving. Een nieuwe juf of 

meester, of soms zelfs een hele nieuwe school. 

Spannend! Hoe ga je daar mee om? En wat kan jij betekenen voor 

iemand die nieuw in de klas komt? 
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Elkaar respecteren, dat vinden we allemaal belangrijk. Maar wat nu als iemand echt heel anders 

is dan jij? Lukt het dan ook nog? En wat betekent met respect omgaan met je directe omgeving, 

zoals de spullen van school, van anderen en de natuur? 

De komende tijd gaan we ook met elkaar kijken naar het thema ‘Onderzoeken’. Hoe werkt dat? 

En waarom is het slim om eerst iets te onderzoeken voor je aan iets begint? Hoe stel je de 

juiste vragen? In de bijbel lezen we over de twaalf verkenners, Bileam en de koning van Moab 

(Numeri 13 en 14), Intocht in Jericho (Jozua 1 t/m 6). In deze verhalen wordt vanalles 

onderzocht, met wisselende gevolgen... 

 

In groep 3 werken we met het thema respect en we hebben al heel wat afspraken opgeschreven 

naar aanleiding van het verhaal. 

 

Liedjes die gezongen worden: 
groep 3 Respect 

Ik wil graag dit. 

Ik wil graag dat. 

Maar jij? Vind jij dat ook wel wat? 

Jij bent niet ik. 

Ik ben niet jij. 

Maar ik luister naar jou. 

Luister jij dan naar mij. 

RESPECT. HÉ ! 

RESPECT VOOR TWEE ! 

HÉ ! DOE MAAR MEE ! 

 

Hoe kwam Mozes door de Rode Zee.   

 

Kinderboekenweek  
Op woensdag 30 september start de 

kinderboekenweek met als thema: En toen? 

De kinderen duiken deze week de geschiedenis in. 

Lezen boeken over vroeger of doen activiteiten die te 

maken hebben met “vroeger”. Dit jaar hebben wij een 

boekenruil actie bedacht. De kinderen mogen vanaf 

woensdag 30 september t/m vrijdag 2 oktober een boek, dat zij zelf niet meer willen lezen 

en passend bij hun leeftijd, inleveren op school. Vanaf maandag 5 oktober kunnen de leerlingen 

een ‘nieuw’ boek uitkiezen. Let op: de kinderen mogen alleen een boek ‘nieuw’ uitkiezen, als zij 

zelf een boek ingeleverd hebben.  

Wij hopen op een gezellige kinderboekenweek, vol leesplezier! 

 

School op Seef Schoolbrengweek 

Van 14 t/m 18 september was de Schoolbrengweek. Door middel van 

de Schoolbrengmonitor hebben we elke dag in kaart gebracht hoe de 

leerlingen naar school kwamen. Door het mooie weer kwamen er veel 

leerlingen lopend of met de fiets naar school. 

Ook tijdens het NOS Jeugdjournaal kwam het halen en brengen van 

kinderen onder de aandacht. 

In groep 7 hebben de kinderen leuke posters gemaakt om het lopen 

en fietsen naar school te promoten. 
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Dit schooljaar willen we verder gaan met de verkeerslessen van School op Seef. Daarbij zoeken 

we nog enthousiaste hulpouders die ongeveer 1,5 uur willen helpen. Alle data staan in de agenda 

op de website. Vindt u het leuk om de kinderen wat te leren over het verkeer? U kunt zich 

aanmelden bij juf Margo via m.hofstede@csgdewaard.nl . 
 

School op Seef: Tip van de maand voor ouders 

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. 

Via deze link ontvangt u diverse tips om goed op te vallen in het donker. 

 

Composthoop op het kleuterplein 

Op het kleuterplein hebben we inmiddels een eigen composthoop 

gemaakt. Op 17 september hebben de kleuters heel hard gewerkt om 

alle blaadjes op te vegen en ze met de kruiwagen naar de 

composthoop te rijden. 

 

Nieuws uit de moestuin 

Dinsdag 22 september heeft de taalklas postelein geproefd en 

een doosje mee naar huis genomen. Als groenbemester hebben 

ze mosterd gezaaid. Dit groeit in het najaar en wordt omgespit, 

zodat de grond extra mest krijg. 

 

Groep 7 heeft samen met juf Marianne druivensap gemaakt met 

druiven uit de schooltuin. Wil je thuis ook het druivensap 

maken? Klik hier voor het recept! 

 

Gebedsgroep 

De Hoeksteen heeft een gebedsgroep bestaande uit ouders die 

maandelijks van 8.30 tot 9.15 uur bijeenkomen om voor de school, 

de leerkrachten, de kinderen en de ouders te bidden. U vindt alle 

bijeenkomsten in de agenda. 
Iedereen is welkom om zich hierbij aan te sluiten. De koffie staat 

klaar. 

Via Gebedsgroephoeksteen@hotmail.com kunt u zich aanmelden en 

gebedsverzoeken doen. Daarnaast zijn gebedspunten voor de 

school ook welkom.  

 

De muzieklessen zijn weer begonnen 

Dit jaar mogen we weer muziek maken bij juf Marieke. Vandaag was 

de eerste les. We hebben gezongen, muziek gespeeld en allerlei 

leuke spellen gedaan die te maken hebben met muziek. Om de week 

is er op vrijdag muziekles. 
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