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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 

2 november t/m 6 november Meeloopweken groep 1 t/m 8 - vervallen 

2 november t/m 6 november Schoolarts groep 2 

4 november Nationaal Schoolontbijt 

5 november, 19.15 uur MR vergadering 

6 november, 08.30 uur Gebedsgroep 

12 november Groep 8 Hoeksch Lyceum - klim en scienceles 

18 november Lootjes trekken Sint groep 5 t/m 8  

16 november t/m 20 november Oudergesprekken groep 3 

24 november  Schoen zetten 

 

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

● Aanbod typecursus op De Hoeksteen vanaf groep 5 

● Inspectie geeft De Hoeksteen complimenten 

● Trefwoord 

● School op Seef Verkeerslessen 

● Poppenkastvoorstelling Opa Bakkebaard 

● Kinderboekenweek 2020 

● Groep 7 en 8 bij het Rijksmuseum 

● Groep 6 naar het Streekmuseum 

 

Inspectie geeft De Hoeksteen complimenten 
Op 12 oktober hebben we een goed gesprek met inspecteur Brinkman gehad. Allereerst 

sprak hij zijn betrokkenheid uit bij onderwijzend personeel in zijn algemeenheid en hij 

vroeg ons hoe het met ons team gaat. Hij vond het heel belangrijk dat we elkaar goed in de 

gaten houden als team van De Hoeksteen in de corona-tijd. Wij hebben verteld hoe het tot 

nu toe gelukt is om het onderwijs zo goed mogelijk te blijven geven. 

 

We hebben 3 belangrijke thema’s uit het Jaarplan van onze school met hem doorgesproken, 

waarop we ons aan het ontwikkelen zijn: 

● Leren Zichtbaar Maken & eigenaarschap van onze leerlingen 

● Vervolg uitwerken ontdekkend leren (thematisch werken, spelen en leren in hoeken, …) 

& Uitgebreide evaluatie doorgaande leerlijn groep 1/2 naar groep 3 

● Verdieping rekenonderwijs en borging nieuwe rekenmethode & leerlijn 
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De inspecteur constateerde dat dit 3 onderwerpen zijn die echt gaan over de inhoud van goed 

onderwijs. Hij vond de thema’s goed gekozen. 

 

Hij trok in het verloop van het gesprek ook de conclusie dat deze thema’s goed bij onze 

leerlingenpopulatie passen. Ook het zicht wat we op onze leerlingen hebben en hoe wij weten in 

welke mate welke leerling wel of niet vooruit is gegaan in de corona-tijd en daarna, stelde hem 

tevreden. 

Het schoolteam kreeg complimenten van de inspecteur. Hij stelde er nadrukkelijk bij dat er 

geen punten te benoemen zijn waarvan hij vond dat er een verder onderzoek door ons bestuur 

of door de inspectie nodig zou zijn.  

Er is voor de inspectie geen aanleiding om een officieel verslag van dit gesprek op te maken. 
 

Trefwoord 

In deze periode behandelen we de thema’s ‘Strijden’ 

en ‘Aanpassen’.  
Wanneer voer je een strijd, en waarom? We praten 

met elkaar over sporten, winnen en verliezen. Hoe ga 

je daarmee om?  

In de bijbel lezen we over Gideon in het bijbelboek 

Rechters/Richteren, hoofdstuk 6 t/m 9. We zien hoe 

het volk van God strijdt voor hun plekje in de wereld 

en hoe God hen daarbij helpt. 

Tijdens het thema ‘Aanpassen’ kijken we naar 

wanneer we ons wel of niet kunnen of moeten 

aanpassen. En is dit een eigen keuze of word je 

daartoe gedwongen?  

In de bijbel lezen we in het boek Ruth. 

 

School op Seef 

In de week van 12 oktober hebben verschillende 

groepen verkeersles gehad. Tijdens de lessen hebben 

de leerlingen verschillende oefeningen gedaan die zij 

lopend of fietsend in het verkeer kunnen tegen komen.  

In het voorjaar staan nieuwe verkeerslessen op de 

planning die u in de agenda kunt vinden. Wij zijn nog 

op zoek naar enthousiaste hulpouders! Wilt u een 

handje helpen? Opgeven kan bij juf Margo via 

m.hofstede@csgdewaard.nl.  

Liedjes die we gezongen hebben: 

Groep 1/2 

Toren van Babel 

God zei Noach bouw een boot 

Klop klop klop 

 

Groep 3 

lied 1 Een oud boek 
Doe het boek maar open, want dat boek gaat 

over God. 

Over mensen met hun vragen  

hun geloof en hun verdriet. 

Over zoveel mooie dagen 

hun geluk en hoogste lied. 

‘t Is een boek voor heel je leven, 

stap voor stap ga je op reis 

En geniet van de verhalen, want zo word je 

langzaam wijs 

 

lied 2 Van vragen word je wijzer  

 

lied 3 Strijdlied (laatste couplet) 
Elk dier heeft zo zijn eigen taal. 

Ze zeggen niet ‘houdop’ of ‘stop. 

Dat kunnen wij gelukkig wel. 

Wij lossen alles op. 

Ik doe dit niet zoals een dier. 

Hoe ik het doe dat zie je hier. 

 

Groep 4 

Hij alleen 

Hou je aan de regels 

Steen voor steen 

Wie kan er weer leven geven 

 

Bovenbouw 

De muren van Jericho, Gideon, iemand moet 

het doen, Egypte, je moet eens weten, 

Verliezen 

Tip van de maand voor ouders 

Fietsende kinderen komen onderweg regelmatig vrachtauto’s tegen. Dat is 

niet zonder risico. Ziet de chauffeur van een vrachtwagen uw kind wel? En 

weet uw kind wat het moet doen om ongelukken te voorkomen? Natuurlijk: 

tegenwoordig hebben vrachtwagens spiegels en camera’s. En toch kan de 

chauffeur niet álles zien.  
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Er zijn plekken rondom de vrachtauto waar fietsers of bromfietsers voor de chauffeur 

onzichtbaar zijn. Ze zitten dan ‘in de dode hoek’. De ‘dode hoek’ bevindt zich direct voor, direct 

achter en rechts naast een vrachtwagen. Via deze link leest u over handige oefeningen en tips 

voor de dode hoek die u met uw kind kan oefenen.  

 

Aanbod typecursus op De Hoeksteen vanaf groep 5 

Via Pica-typen bieden we al een aantal jaar de mogelijkheid aan leerlingen vanaf groep 5 om een 

uitstekende online typecursus te volgen. De kosten zijn slechts € 15 per leerling. Dit is een 

extreem scherpe prijs; omdat we als school meedoen is dit mogelijk.  

Meer informatie kunt u in deze brief lezen. 

 

Enkele foto’s van de Kinderboekenweek & het museumbezoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nationaal Schoolontbijt  

Op woensdag 4 november staat het Nationaal Schoolontbijt in de agenda. I.v.m. Corona 

ontbijten de kinderen in de eigen groep, maar ook dit jaar maken we van gezond ontbijten een 

feestje! Groep 8 helpt bij de kleuters en groep 3.  

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.  

 

Sinterklaasfeest - lootjes bovenbouw 

Sinterklaas en zijn Pieten komen op 14 november aan in 

Nederland. De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen op 

vrijdag 13 november een leeg lootje mee naar huis, 

waarop ze thuis hun gegevens en cadeauwensen 

(maximaal €5,-) kunnen noteren. Het ingevulde lootje 

nemen ze op maandag 16 november weer mee naar school. 

Op woensdag 18 november worden de lootjes getrokken. 

Op vrijdag 4 december hopen wij Sint en zijn Pieten te verwelkomen op school. De leerlingen 

zijn om 12.30 uur uit.  
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Schoolreis 
Naar alle waarschijnlijkheid kan de schoolreis in januari 2021 niet doorgaan vanwege het 

Coronavirus. Via de nieuwsbrief zullen we u bij verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. 

 

Poppenkastvoorstelling Opa Bakkebaard 

Op maandag 5 oktober hebben de groepen 1, 2, 3 

en een aantal kinderen uit de taalklas genoten van 

de poppenkastvoorstelling over "opa Bakkebaard". 

Voor veel kinderen was de poppenkastvoorstelling 

iets nieuws. Ook hebben zij, naast opa Bakkebaard, 

kennis gemaakt met Jan Klaassen en Katrijn. 

Wisten jullie dat de lievelingssoep van opa 

Bakkebaard tomatensoep is? Wat een toeval, want 

op dinsdag 6 oktober hebben de kleuters 

"grootmoeders tomatensoep" gemaakt samen met 

juf Marianne. Groep 3 maakte het compleet door 

soepstengels te maken. Dat was smullen!  
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