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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 

1 december  Dode hoekles groep 7 

2 december  Gebedsgroep 

4 december Sinterklaasviering, leerlingen 12.30 vrij 

17 december Kerstviering 

18 december Leerlingen 12.30 vrij 

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 

 

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

● Sinterklaasfeest - leerlingen 12.30 vrij 

● Kerstviering 

● Trefwoord 

● Poppenkast groep 7 

● Een brief van Sinterklaas 

● Leren Zichtbaar Maken: verdieping ontwikkeling huidig schooljaar 

● Bericht namens de MR 

● Subsidie aanpak leerachterstanden a.g.v. corona 

● Verkeersveiligheid in de schoolzone: Roerdompweg opgebroken 

● Waarom een ouderbijdrage? 

● De taalklas maakt druivensap 

● Geen Basketball Scholentoernooi 

● De kastanjeboom 

● Juf Renée geeft een les over gezichtsuitdrukkingen 

● Nationaal Schoolontbijt 

● Aanbod typecursus op De Hoeksteen vanaf groep 5 

 

Trefwoord  
Het thema waar we op dit moment over praten, zingen en lezen is 

‘Aanpassen’. U heeft hier al over kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief. 

Verhalen uit het bijbelboek Ruth worden gelezen. 

 

Het thema tot de kerstvakantie is ‘Verlichten’. Mensen, voorwerpen en gebeurtenissen 

worden in het licht gezet. Met als belangrijkste gebeurtenis, de geboorte van Jezus, de 

Verlosser. Want als Iemand licht kan geven in een donkere wereld, is Hij het wel! 

 CBS De Hoeksteen 
Zilvermeeuw 2, 3263 BP  Oud-Beijerland – T 0186-619661 – E hoeksteen@csgdewaard.nl – dehoeksteen.csgdewaard.nl 

https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/3139-dode-hoekles-groep-7
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/3013-gebedsgroep
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/2724-sinterklaasfeest-leerlingen-1230-uur-vrij
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/2725-kerstviering
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/14887-sinterklaasfeest-leerlingen-1230-vrij
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/14907-kerstviering
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/home
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/14923-poppenkast-groep-7
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/14731-een-brief-van-sinterklaas
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/14875-leren-zichtbaar-maken-op-de-hoeksteen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/14928-bericht-namens-de-mr
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/14918-verkeersveiligheid-in-de-schoolzone-roerdompweg-opgebroken
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/14922-waarom-een-ouderbijdrage
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/14653-de-taalkas-maakt-druivensap
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/14652-geen-basketball-scholentoernooi
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/14619-de-kastanjeboom
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/14560-juf-renee-geeft-een-les-over-gezichtsuitdrukkingen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/14500-nationaal-schoolontbijt
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/14398-aanbod-typecursus-op-de-hoeksteen-vanaf-groep-5


Bewust en onbewust kunnen we mensen in een kwaad of positief daglicht zetten. Hoe doen we 

dat? En hoe kunnen wij ons steentje bijdragen, om van duistere momenten mooie en verlichte 

momenten te maken? 

 

In de bijbel lezen we natuurlijk het kerstverhaal. Speciale aandacht krijgen de verhalen over 

Herodes die heftige maatregelen neemt, omdat hij gehoord heeft over een Koning die geboren 

gaat worden. De wijzen uit het Oosten worden belicht en ook lezen we over hoe Jozef en Maria 

moeten vluchten naar Egypte.  

 

Liedjes die gezongen worden 

Onderbouw: Dag ster, grote ster, Jij bent licht voor de wereld, In een stalletje, 
Vrolijk kerstfeest iedereen. 
Middenbouw:Jij bent licht voor de wereld, Pas jij je aan of pas jij ervoor?, Op weg naar het 

licht.  
Bovenbouw: Vrolijk kerstfeest iedereen  

 

Leren Zichtbaar Maken: verdieping huidig schooljaar 

Een belangrijk thema dit schooljaar is het zichtbaar 

maken van het leren van leerlingen. Want wanneer 

ben je nou een goede leerling? Is dat als je stilzit en 

met je armen over elkaar naar de juf luistert…?  

 

We zijn allerlei zaken aan het ontwikkelen waarmee 

we onze leerlingen en onszelf willen helpen om met 

elkaar heel bewust te leren. Dat doen we 

bijvoorbeeld door leerdoelen per les te bespreken, 

daarop te reflecteren en kinderen te helpen hun 

groei zichtbaar te maken. Daarbij leren we onszelf 

vragen te stellen: wat kan ik al, wat wil ik leren, 

waarom lukt iets wel en waarom niet en wat 

moet er dan anders?  

 

We hebben met de kinderen kenmerken van 

een goede, zichtbaar lerende leerling 

opgeschreven. In alle klassen werken we daar 

met elkaar aan, zodat de kinderen steeds 

bewuster hun eigen leerontwikkeling zien. 

En mocht u thuis het woord ‘succescriteria’ 

voorbij horen komen… Vraag dan maar eens 

door wat uw kind daarmee bedoelt en hoe het 

wordt gebruikt in de school! Wij vinden het 

leuk als u opvallende zaken uit het gesprek 

met uw kind daarover met ons wilt delen. Wilt 

u dan mailen naar hoeksteen@csgdewaard.nl? 

 

Bericht namens de MR 
De MR is er voor u. Een boodschap die u wellicht al kende, maar we willen het heel graag nog 

eens benadrukken. Als MR behartigen we de belangen van het personeel, maar zeker ook van de 

ouders. Mochten er zaken zijn waar u tegenaan loopt, neem dan contact met ons op via 

mr.hoeksteen@csgdewaard.nl, dan gaan wij beoordelen of we iets kunnen betekenen.  
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Op de medezeggenschapspagina van onze school kunt u zien wat er op 

een MR-vergadering zoal voorbij komt. 

 

Vindt u het fijner om iemand van de MR persoonlijk aan te spreken? Dat 

kan uiteraard. De oudergeleding van de MR bestaat uit Cynthia Rolloos, 

Kirsten Klinkers en Sandra Kouwenhoven.  

Namens het personeel zitten juf Renée, juf Roos en meester Arjen in 

de MR. Wij dragen graag ons steentje bij!  

 

Sandra is nieuw in de MR en stelt zich voor: 

Mijn naam is Sandra Kouwenhoven en dit schooljaar ben ik nieuw in de MR. Ik ben de moeder 

van Amber uit groep 6 en tevens ook klassenmoeder. 

Het plaatsnemen in MR is voor mij een weloverwogen keuze geweest, want vooral in deze tijd is 

het belangrijk dat we voor elkaar zorgen en in dit geval dan voor alle meesters en juffen van De 

Hoeksteen. Mochten er vragen zijn voor de MR laat het mij weten. 

 

Sinterklaasfeest - leerlingen 12.30 vrij! 

Op 4 december is het weer zover, Sinterklaas en zijn Pieten komen een 

bezoekje brengen aan De Hoeksteen. Omdat we dit jaar te maken hebben 

met andere omstandigheden, vieren we dit keer de intocht met de 

groepen 1 t/m 4 en de taalklas binnen. De overige groepen gaan, als de 

deur open gaat, gelijk naar hun eigen klas om met elkaar alle mooie 

surprises uit te pakken. Uiteraard zullen Sint en zijn Pieten ook een 

bezoekje brengen aan de midden- en bovenbouw. 

Hieronder volgen nog wat praktische zaken: 

● De deur gaat om 8.20 uur open. U kunt uw kind tot 8.30 uur naar 

binnenlaten gaan. U zult begrijpen dat u ook vandaag niet naar binnen kunt. Er zal bij elke 

deur een leerkracht staan om de kinderen een handje te helpen met de surprises. 

● In de pauze eten en drinken de kinderen hun zelf meegenomen pauzehapje en drinken. 

● Als uw kind allergisch is voor Speculoos Sinterklaaskoekjes wilt u dit dan nog even doorgeven 

aan de leerkracht. Op de dag zelf kunt u voor uw kind dan iets te snoepen meegeven. 

Ondanks de aanpassingen zullen we er met elkaar een gezellige ochtend van maken! 

de Sintcommissie 

 

Kerst 

Goed doel: 

Dit jaar zijn er vanwege de coronamaatregelen geen kerstcreamiddagen, maar uiteraard gaan 

de kinderen in de eigen groep wel aan de slag. In deze bijzondere tijd willen wij samen met de 

kinderen zorgen voor stralende gezichten door iets te knutselen voor een ander. 

 

Kerstviering:  
De kerstviering is dit jaar op donderdag 17 december en zal 

plaatsvinden in de eigen klas. De viering is van 18.30 uur tot 19.30 uur. 

Uw kind wordt om 18.30 uur in de eigen klas verwacht. Na afloop van de 

viering kunnen de kinderen op het schoolplein worden opgehaald. 

 

De groepen 1 t/m 3 maken gebruik van de voor hun gebruikelijke in- en 

uitgang. Groep 3 gebruikt dus de uitgang aan de achterzijde, groep 1/2 a en 1/2 b de uitgang 

aan de voorzijde. Hierbij zal groep 1/2 a als eerste de school verlaten, daarna groep 1/2 b.  

 

Groep 4 en 5 gaan per groep na elkaar (groep 4 start) via hun eigen uitgang naar buiten.  

Groep 6, 7 en 8 gaan per groep via de hoofdingang naar buiten. Groep 6 start met lopen, daarna 

groep 7 en als laatste groep 8. 
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Impressies van de vieringen komen op de site. 

 

Wij willen u vragen de kinderen te komen brengen en halen door één ouder. 

 

Wij zien uit naar mooie kerstvieringen met elkaar! 

 

Verkeersveiligheid in de schoolzone: Roerdompweg opgebroken 

Al vanaf december 2017 is de MR samen met de 

directie van De Hoeksteen in gesprek met de 

gemeente Hoeksche Waard over de 

verkeersveiligheid rondom de school. Ons lange 

wachten wordt beloond, want begin november 

hebben we vanuit de gemeente het bericht 

gekregen dat er werkzaamheden aan met name de 

Roerdompweg verricht zullen gaan worden. Zo zal 

er bijvoorbeeld een voetgangersoversteekplaats 

worden aangelegd. De kiss & ride strook wordt vervangen voor parkeerplaatsen. Verder wordt 

het begin van het wegvlak naast de school aan beide kanten bestraat met de letters 

'schoolzone' en komen er nog andere aanpassingen. We hopen dat de verkeersveiligheid van de 

leerlingen, bewoners en andere betrokkenen door deze aanpassingen verbetert.  

 

De werkzaamheden worden verricht van maandag 7 december t/m zondag 20 december. In 

deze periode is de Roerdompweg afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de kruisingen: 

Aalscholver-Patrijs-Roerdompweg en Zilvermeeuw-Kievit-Roerdompweg. Toegang tot de 

Aalscholver en Patrijs zal tijdelijk niet mogelijk zijn tijdens deze periode. 

 

Wilt u met deze werkzaamheden rekening houden als u met uw auto uw kind wilt brengen? Daar 

zult u meer tijd voor nodig hebben... 

 

Waarom een ouderbijdrage? 

Scholen ontvangen subsidie van het rijk voor het onderwijs, 

maar niet voor alle activiteiten. Scholen vragen een 

ouderbijdrage voor extra activiteiten, zoals bijvoorbeeld 

het sinterklaasfeest. Deze activiteiten worden door een 

groep vrijwilligers opgezet en uitgevoerd.   

 

(bijna) Alle ouders helpen af en toe eens mee op onze 

school. Daarnaast zijn we binnen De Hoeksteen met een 

vaste groep vrijwilligers (de OR) die iedere activiteit tot in 

de puntjes probeert te verzorgen voor de kinderen. Met het 

geld van de ouderbijdrage worden alle vieringen zoals kerst, 

sinterklaas en Pasen verzorgd. Tevens wordt er geld 

besteed aan de sporten, denk aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi of de 

zwemkampioenschappen. De activiteiten tijdens de Kinderboekenweek vallen ook onder deze 

noemer, net als het buitenspeelgoed voor tijdens de pauzes of het organiseren van de 

eindmusical.   

 

Begin januari ontvangt u de factuur voor de ouderbijdrage, de OR is blij met alle 

ouderbijdrages die zij ook dit schooljaar van u zullen mogen ontvangen! Wij willen u hiervoor 

alvast bedanken. De kinderen genieten met veel plezier van alle activiteiten die we hiermee 

kunnen organiseren.  
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De Taalklas maakt druivensap 

Op donderdag 12 november heeft de Taalklas de witte druiven in 

de moestuin geplukt. Ze waren eindelijk zoet genoeg. 

In de keuken hebben we er druivensap van gemaakt. Wat soms 

best spannend was, want er wonen tussen de druiven allemaal 

insecten. Zoals slakken, mieren, lieveheersbeestjes, oorwormen, 

kevertjes en een hele mooi groene sprinkhaan. 

Na het wassen, koken en het drukken van de druiven door de 

zeef, hebben we 2 liter sap kunnen maken. Alle kinderen hebben 

geproefd en mochten een potje met druivensap mee naar huis nemen. 

 

De Kastanjeboom 

Een kastanje in de grond stoppen en dan kijken wat er gebeurt. Senna uit groep 7 had het 

geprobeerd en na een lekker zonnetje en regelmatig water geven, begon er een flinke boom in 

de tuin te groeien. 

Op woensdag 12 november is de boom door de kinderen herplant in de schooltuin. In het najaar 

kun je namelijk prima planten en bomen verplaatsen.  

Als de boom goed blijft groeien, kunnen de kinderen de komende zomer misschien wel lekker in 

de schaduw van deze kastanjeboom gaan zitten. 
Weetjes van vroeger en van nu over de natuur vind je in deze link. 

Juf Renée geeft een les over gezichtsuitdrukkingen 

Hoe kan je aan iemand zien of hij/zij blij is? Hoe staan je 

wenkbrauwen als je boos kijkt? Wat gebeurt er met je mond en je 

ogen als je verdrietig bent? De kinderen zijn al heel goed in het 

herkennen van emoties. De meeste kinderen in de onderbouw hebben 

voor de zomervakantie meegedaan met het thema ‘het 

Kleurenmonster’. Dit thema ging over verschillende emoties. Nu veel 

volwassenen een mondkapje op moeten in bijvoorbeeld de winkels 

hebben we vooral naar de ogen en wenkbrauwen gekeken. Je kan nog steeds zien hoe iemand 

zich voelt als je geen mond ziet. Knap dat de kinderen dit ook herkenden! 

 

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. Aanmelden is nog 

mogelijk. 

 
Subsidie aanpak leerachterstanden a.g.v. corona 

De Hoeksteen heeft vanuit de overheid subsidie ontvangen om leerachterstanden te verkleinen, 

die opgelopen zijn in de tijd dat de leerlingen thuis werkten. We hebben met elkaar goed in 

kaart gebracht welke leerlingen dit betreffen. Dit zijn leerlingen met allerlei achtergronden, 

die in de periode tot de zomervakantie minder groei hebben laten zien dan in andere periodes.  

Op de Aalscholver helpt juf Ineke 2 ochtenden per week. Ook in de groepen 4-8 worden extra 

mensen ingezet, zodat meerdere kinderen tegelijkertijd extra ondersteuning kunnen krijgen. 

De ouders van leerlingen die om deze reden extra begeleid worden, zijn hiervan op de hoogte. 
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