
Nieuwsbrief december 

 

Belangrijke data:  
3 dec Sintviering groepen 1 t/m 4 met Sint, groepen 5 t/m 8 met de eigen klas.  
17 dec bovenbouw gaat kerststukjes maken 
21 dec middenbouw gaat kerststukjes maken 
23 dec Kerstviering in de groepen 
24 december laatste schooldag van kalenderjaar 2021 
Kerstvakantie t/m zondag 9 januari 

 

Sinterklaas 
Sinterklaas komt dit jaar onze school bezoeken. We hebben daar zin in! Hoe laat hij precies aankomt 
weten we niet, dat het na 08:30 is wel. De kinderen van groepen 1 t/m 4 gaan in het speellokaal Sint 
en de pieten ontmoeten. Dit gaat groep voor groep. De kinderen van groepen 5 t/m 8 hebben 
lootjes getrokken en zijn druk bezig met surprises maken en iets leuks voor een klasgenoot kopen en 
mooi inpakken. De Activiteiten Commissie zorgt voor lekkers in alle groepen. De klassencadeaus zijn 
vorige week al uitgepakt en ook het schoencadeautje hebben alle kinderen 25 november ontvangen. 
We maken er op 3 december een mooie dag van! 
 

Coronamaatregelen verder verwerkt in de school 
Na de persconferentie van vrijdag 26-11, zijn wij maandag weer goed van start gegaan. Dank dat u 
uw kinderen met (milde) klachten voor nu thuishoudt en fijn dat u contact maakt als u vragen heeft 
of een en ander wilt delen.  
 
Misschien heeft u via uw zoon(s)/dochter(s) gehoord dat we in de school ook weer wat 
aanpassingen hebben gedaan. Dit om zo goed mogelijk gehoor te geven aan de oproep tot 
waakzaamheid en daarnaast ook nog goed en plezierig les te geven.  
 
De afspraken weer op een rij:  
Verschillende klassen blijven zoveel mogelijk gescheiden: kinderen treffen elkaar niet meer in de 
kleedkamers bij gym, spelen met hun eigen groep op het plein en vanaf groep 5 t/m groep 8 is het 
taal/lees onderwijs in de eigen groep.  
De groepen 1-2, 3 en 4 beschouwen we als bubbel en die groepen mengen bijvoorbeeld op het plein 
en tijdens Success For All (groepen 3 en 4).  
De plusklas op donderdag blijft doorgaan. Juf Carolien zorgt ervoor dat de kinderen van dezelfde 
groep bij elkaar zitten.  
Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan:  we gebruiken de verschillende ingangen en 
spelen tijdens de pauzes met onze eigen groep.  
Medewerkers werken thuis als het kan en vergaderingen online.  
Volwassenen houden 1.5 meter van elkaar We verspreiden ons over de school wanneer we 
thee/koffie drinken/brood eten.  
Geen extra volwassenen in de school. Externen die komen om kinderen verder te helpen in hun 
ontwikkeling of externen die onderzoeken doen om kinderen en school verder te helpen, kunnen 
doorgaan.   
Ouders of verzorgers komen niet in school tenzij dat echt niet anders kan. Belangrijke/noodzakelijke 
oudergesprekken mogen ook op school plaatsvinden. Dit kan in een klaslokaal met afstand en 
ventilatie. Gesprekken met ouders zijn noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van de leerling en 
doorgang van zaken.  
 

 



Leren lezen 

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 zijn dagelijks bezig met (leren) lezen. Goed kunnen lezen is erg 
belangrijk.  
 
Ervaren lezers zijn vaak vergeten hoe moeilijk het was om voor het eerst te leren lezen. Via het korte 
spelletje op deze website ervaar je hoe het is om te leren lezen. Best lastig! Extra knap dus, wat al 
onze leerlingen al kunnen met lezen. 
https://www.zwijsen.nl/leren-lezen/hoe-ging-dat-ook-alweer-leren-lezen/  

  

 
Tips om thuis te oefenen met het (sneller) leren lezen: 

 
 

https://www.zwijsen.nl/leren-lezen/hoe-ging-dat-ook-alweer-leren-lezen/


Leerlingenraad  
Vanuit de overheid wordt gestimuleerd dat kinderen mogen meepraten en -denken over het 
onderwijs en de extra gelden (vanuit NPO = Nationaal Programma Onderwijs) die er dit en volgend 
jaar beschikbaar zijn. Tijdens het maken van ons NPO programma werd dit onderschreven door de 
MR. Bij de doorontwikkeling van de Vensterschool is 1 van de doelstellingen dat de invloed en stem 
van kinderen zichtbaar en hoorbaar is.   
Als school willen wij eigenaarschap bij kinderen bevorderen en meer werken vanuit de 
visie om met kinderen te praten in plaats van over kinderen.   
In overleg met juf Dieneke, vanuit haar brugfunctie, is het idee ontstaan om op CBS De Hoeksteen 
weer te werken met een leerlingenraad. Deze raad willen we per januari 2022 actief hebben.  
We gaan donderdag de leerlingen van groep 6-7-8 hierover informeren en oproepen te solliciteren 
voor een plek in de leerlingenraad.  We houden u op de hoogte over de vorderingen.  
 

Studiedag 24 november 
Woensdag 24 november hebben de leerkrachten van de Hoeksteen een goede en leerzame 
studiedag gehad. We staan dit jaar stil bij kwalitatief goed lesgeven.  
Ons motto is dan ook: "Wat we doen (weer) goed doen". We hebben deze studiedag gekeken naar 
het groep doorbrekend werken met SFA. De basisstof wordt goed neergezet en we zien hier ook een 
vooruitgang in de resultaten. We gaan ons de komende tijd verder ontwikkelen in 
samenwerkingsvormen zodat de leerlingen niet alleen van ons leren, maar ook van elkaar.  
Ook hebben we gekeken hoe we ieder zijn talent kunnen laten ontdekken en ontwikkelen.  
We gaat het werken in ateliers weer oppakken in 2022.  
Tot slot vinden wij niet alleen de ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk, maar ook de 
ontwikkeling van ons team. Iedereen krijgt dan ook de ruimte om zich te bij te scholen in 
persoonlijke leerdoelen. Kortom weer een geslaagde en leerzame dag. 

 

Koffieochtend  
Tijdens de koffieochtend zijn we weer informeel met elkaar als ouders en school in gesprek gegaan. 
Er zijn ouders die zich hebben aangemeld als hulpouder om eens af en toe te helpen in school, 
ouders hebben zich opgegeven als fruit-snijder zodat het schoolfruit (bijv. ananas) gesneden wordt 
en de Activiteiten Commissie heeft weer wat leden erbij. Fijn om samen te werken aan een goede 
school! De volgende koffieochtend is donderdag 20 januari 2022 
Wilt u zich aanmelden als ouder om eens te helpen, geef het door aan de leerkracht of bel even naar 
school.  

 
Peuterwenochtend 
Tijdens de eerste peuter-wen-ochtend van dit schooljaar waren er 5 peuters die meespeelden en zo 
al een beetje bekend worden met onze school. We zijn blij dat de wen-ochtend door kon gaan. De 
kinderen hebben in de klas gespeeld en op het plein en ook met de kinderen van de instroomgroep. 
Het was heel gezellig! De volgende wen-ochtend is vrijdag 4 februari 2022.  
Juf Annemiek, onderbouw coördinator en leerkracht van groep 1-2B, is aanspreekpunt van de wen-
ochtend.  

 

 

 


