
 

Nieuwsbrief april 2022  

 
Belangrijke data:   
8 april   Peuter wenochtend 
14 april Paasviering 
15-18 april  Paasvakantie  
19-20 april IEP toets 
22 april  Koningsspelen  
23-8 mei Meivakantie  
 

Net zoals het onstuimige weer, hoort het er ook bij dat het in de groepen eens onstuimig is. Het is 
mooi om te zien dat er dan een goede samenwerking is tussen ouders en de school waardoor de 
rust snel weer terug is. Voor groep 8 breekt een spannende tijd aan, de eindtoets en daarna de 
overstap naar het middelbaar onderwijs. Ook de meivakantie is in aantocht, hopelijk kunnen we 
allen genieten van een heerlijke vakantie en het zonnetje. Met elkaar op weg naar het laatste blokje 
van dit schooljaar alweer!! 
 
Kindteam CBS De Hoeksteen 

Elk kind verdient het zich te ontwikkelen op zijn eigen manier en soms is daar extra hulp voor 
nodig.  Om onze kinderen hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen werken wij vanuit school 
samen met externe instanties. Deze samenwerking geven wij vorm middels het Kindteam. Het 
Kindteam komt tenminste 1 keer per 6 weken bij elkaar. Het doel van het Kindteam is de behoefte 
aan extra ondersteuning voor een kind vroegtijdig te signaleren. In samenspraak met 
ouders bekijken we of passende preventieve ondersteuning ingezet kan worden om te voorkome n 
dat de problemen van kinderen zwaarder/ernstiger worden. Desgewenst kunnen daarom ook 
andere partijen aansluiten bij het Kindteam zoals leerplicht, kinderopvang of de brugfunctionaris 

van de school.   
  
Het Kindteam op CBS De Hoeksteen bestaat uit:  

-JGZ: Ineke Treurniet jeugdverpleegkundige  

-Wij team Vinkhuizen: Inge Postma jeugdgeneralist  
-IB Hoeksteen: Jannet Tuma zorgcoördinator   
  
De eerstvolgende keer dat het Kindteam samen komt is dinsdag 12 april. 
Mocht u vragen hebben over het Kindteam of wilt u een situatie of zorg 

met betrekking tot uw kind bespreken dan kunt u contact opnemen met: 
Jannet Tuma zorgcoördinator CBS De Hoeksteen 050-5791550 

info@dehoeksteen.nl  

 
Huisbezoeken door collega Mirjam van de werf voor alle nieuwe leerlingen van de school.  
Op onze school hebben wij een brugfunctionaris. De brugfunctionaris vormt de 'brug' tussen school 
en thuis en kan waar nodig ondersteuning bieden, op verschillende vlakken. Dieneke Bloemendal is 
de brugfunctionaris op de Hoeksteen. Dit schooljaar doet Mirjam van der Werf ook taken als 
brugfucnctionaris. Bij nieuwe gezinnen wordt er een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. De 
bedoeling van het huisbezoek is om vragen te kunnen stellen, te kunnen bespreken of er wellicht 
op een gebied ondersteuning nodig is en de ervaringen met de school te bespreken. Mirjam van der 



Werf zal hiervoor een afspraak maken bij nieuwe gezinnen. Bij nieuwe leerlingen die al een broer of 
zus op school hebben, wordt er geen huisbezoek afgelegd. 

 
Ateliers middenbouw 
Met groep 3,4 en 5 wordt op woensdagmiddagen groep 
doorbrekend gewerkt aan het thema lente. De kinderen 
konden hun voorkeur opgeven en werden daarna ingedeeld. 
Zo werken de kinderen ook met andere schoolgenootjes. 
Tijdens deze middagen worden er van wol vogeltjes gemaakt, 
ontstaan er creatieve lente bloemenkapsels, vrolijke vlinders, 
vazen vol bloemen en eierdopjes.  

 
Paasviering 
Donderdag 14 april vieren wij Pasen op school. We beginnen de dag met een paasontbijt in de klas. 
De kinderen krijgen wat lekkers te eten van school. Groep 3 t/m 8 moet hiervoor een bord, beker 

en bestek meenemen. Voor groep 1-2 wordt dit geregeld.  
Daarna is er een paasconcert met meerdere groepen tegelijk. Alle groepen zingen 1 paasliedje en 

het paasverhaal wordt verteld door een aantal leerlingen uit de bovenbouw.  

 

Schoolfruit  
Op dinsdag wordt het schoolfruit geleverd, vaak kunnen de kinderen er die dag ook al van genieten. 

Op woensdag, donderdag en vrijdag wordt het fruit in de klassen uitgedeeld en hoeven de kinderen 
geen fruit van huis mee. Het aanbod wat we krijgen is erg gevarieerd, van een sappige appel tot een 
smaakvolle ananas. Ook onbekende fruit- en groente soorten komen wel eens voor, zo maken de 
kinderen bijvoorbeeld kennismaken met selderij gecombineerd met een lekker groentesausje. 
 
Graag op tijd komen!  
We hebben een bomvol programma met veel leerzame en leuke 
onderwerpen. Daarom starten onze lessen om 8.30! Kinderen die te laat 
komen, missen de start, vaak het welkomstmoment in de klas. Ook ontwikkel 
je een achterstand bij kinderen omdat ze stukjes van de lesstof missen. Het 
is fijn om alle kinderen om 8.30 in de klas te hebben om zo de dag goed te 

kunnen starten met elkaar. 

 
Vanuit de Activiteiten Commissie (AC): Avond4daagse Hoogkerk gaat niet door.  

Na veel wikken en wegen hebben we het besluit genomen dat de Avondvierdaagse dit jaar niet 
doorgaat. Helaas hebben zich te weinig vrijwilligers aangemeld om een wandelvierdaagse te kunnen 

organiseren. Wat daarnaast ook meespeelt in dit besluit zijn de werkzaamheden aan de ringweg. 
Hierdoor is het waarschijnlijk ook tijdens de wandelvierdaagse extra druk op de wegen in en rond 

Hoogkerk. Dit vergt extra inzet en aandacht van de vrijwilligers want we kunnen geen 
veiligheidsrisico’s lopen. Voor degene die toch willen deelnemen aan een avondwandelvierdaagse 

verwijzen we naar de Groninger Wandelsport Groningen. Zij organiseren, zoals het eruitziet, wel 
een avondvierdaagse in de stad. We hebben navraag gedaan bij de avondwandelvierdaagse in 

Reitdiephaven, maar zij hebben het maximale aantal deelnemers bereikt. 

 
Samen maken we CBS De Hoeksteen!   


