
 
 

 
Nieuwsbrief februari 2022 

Belangrijke data:  
7 februari start Success For All periode 3 voor de groepen 3 t/m 8 
7 februari inschrijven voor rapportgesprekken via Social Schools 
9 februari MR vergadering 
11 februari groepen 1 t/m 5 rapporten mee, groepen 6 t/m 8 krijgen het rapport tijdens het 
gesprek.  
14 februari koffieochtend van 08:30 tot 09:15: In gesprek met elkaar over onderwijs, de school, 
feedback en ‘gewoon’ elkaar ontmoeten.  
14 t/m 18 februari rapportbesprekingen, heel belangrijk om te horen hoe het gaat met de 
ontwikkeling van uw kind(eren).  
19 t/m 27 februari voorjaarsvakantie 
28 februari iedereen weer op school! 
 

Albert Velthuis op bezoek 

Per 1 februari 2022 is Albert Velthuis onze nieuwe interim bestuurder. Hij volgt daarmee Erik 

Vredeveld op. Albert neemt tijdelijk waar bij de VCOG, maar neemt de moeite om alle scholen 

te bezoeken. Woensdag 2 februari laten wij graag onze prachtige school zien en vertellen we 

hem ook over de mooie dingen die we voor de kinderen en ook samen met u doen.  

Toelichting op ons lesaanbod 
 

Wij besteden op school veel aandacht aan ons basisaanbod 
zoals taal en rekenen. Maar ook de andere vakken en 

activiteiten vinden wij erg belangrijk voor de 
algemene ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom 

een aantal onderdelen uit ons lesaanbod uitgelicht 
in deze nieuwsbrief.  

 

 

Kleuterobservatiesysteem groepen 1 en 2 

Sinds de start van 2022 hebben wij in de groepen 1 en 2 het observatiesysteem  

MijnKleutergroep. De bedoeling is dat dit systeem helpt bij het snel en makkelijk vastleggen van 

vaardigheden van leerlingen. Door de speciale weergave kunnen leerkrachten op ieder moment 

aantekeningen maken van hun observaties en zo de leerlinge goed volgen in hun ontwikkeling. 

Alle leerdoelen voor peuters + groep 1, 2 & 3 staan klaar in MijnKleutergroep. De leerkracht kan 

kijken en aangeven of een leerling een vaardigheid beheerst. Wanneer dit nog niet zo is, geeft 

dat richting aan ons handelen.  

 

 

 



Dia-toetsen groepen 3 t/m 8 

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben de afgelopen weken DIA toetsen gemaakt of zijn hier 
nog mee bezig. We nemen als school de toetsen DiaSpel (spelling), DiaCijfer (rekenen) en 
DiaTekst (begrijpend luisteren/lezen) af. 
De doelstelling van DIA toetsen sluit aan bij wat wij ook voor kinderen willen:  
Het beste halen uit iedere leerling. De ontwikkeling van iedere leerling willen we zo goed 
mogelijk volgen. Pas dan kun je echt gericht werken aan groei! 

 

De toetsen zijn op het eigen niveau, niet te moeilijk, maar zeker ook niet te makkelijk. De 
adaptieve toetsen passen zich automatisch aan op het niveau van de leerling.  
 
De Diatoetsen zijn digitaal. Leerlingen vinden digitaal toetsen vaak erg prettig, ze kunnen zich 
beter concentreren. Leerlingen worden door de toets geleid met vragen die één voor één op 
het scherm komen. Vragen eerst overslaan en terugbladeren kan ook! 
 

ICT 

Zoals vermeld omtrent de inhoud van onze studiedag zijn wij bezig met het vormgeven van een 
lijn in ICT onderwijs. We zijn begonnen met de typlessen voor de groepen 6 t/m 8, dit is een 
voorbeeld van de ICT-basis vaardigheden. Daarnaast worden er af en 
toe al lessen gegeven met Scratch en Lego WeDo, waarbij de 
kinderen leren om te programmeren.  
Bij de groepen 2 en 3 wordt het programmeren ook al geoefend 
met bijvoorbeeld de Beebot. De komende periode willen we de 
lessen, die zijn ontworpen door onze ICT specialist, uitproberen en 
evalueren zodat we weer verder kunnen met deze ontwikkling in 
de school.  
  

DaVinci  

Bij ons op school geven wij in de groepen 3 t/m 8 wereldoriëntatie-lessen vanuit de methode 

DaVinci. DaVinci is een thematische methode die gecombineerd aandacht besteedt aan de 

vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap. In de groepen 2 sluiten 

de lessen aan bij de thema’s waaraan gewerkt wordt. De thema's die aan bod komen zijn onder 

andere Vikingen, de Maori's, wie ben ik, weer en water, schatten van de aarde en Grieken en 

Romeinen. 

Success for All 

Maandag 7 februari start groep 3 t/m 8 weer groepsdoorbrekend met Success for All (SfA). 
Dit betekent dat de leerlingen op hun eigen niveau aan de slag gaan met het taal- en 
leesonderwijs.  
 
Iedere les wordt er aandacht besteed aan woordenschat, lezen en begrijpend lezen. Daarnaast 
is er elke week een schrijfopdracht, die aansluit bij het boek waar ze die week over lezen.  
 
Groep 3 krijgt weer nieuwe samenleesboekjes, die dit keer onder andere gaan over een juf die 
gaat trouwen, naar de schooltuin, de winkel en een speurtocht. 
 



Groep 4 t/m 8 gaan aan de slag met een heleboel leuke boeken. Zo gaat een groep leren 
waarom je eigen scheten soms niet zo erg stinken, lezen andere kinderen over een man op de 
maan, komen er gedichten voorbij, worden er raadsels opgelost en gaan er groepen aan de slag 
met theaterlezen. 
 

           

Huiswerk café groepen 8 

Dinsdag 1 februari is Roos Visser op school geweest voor de start van de cursus: Op weg naar 
de brugklas. In de cursus ‘Op weg naar de brugklas…‘ krijgen al onze groep 8 leerlingen in 4 
lessen van een uur handvatten om een vliegende start op het VO te maken.  
 
Het volgende komt in de lessen aan bod:  
⇒ agendagebruik/ snel en makkelijk huiswerk opschrijven 
⇒ soorten huiswerk / hoe kun je grote brokken huiswerk het beste aanpakken 
⇒ focuslezen; als je beter focust, onthoud je beter wat je leest 
⇒ de eerste stappen van mindmappen & snelle pictogrammen tekenen 
⇒ sleutelwoorden herkennen; de kern uit een stuk tekst halen 
⇒ woordjes en begrippen leren door middel van leerkaartjes 
 

RID op onze locatie (vrijdagen) 

Elke maandag huurt Logopedie Centrum Groningen een ruimte bij ons in school om kinderen 

die logopedie krijgen op school te helpen. Vanaf vrijdag 4 februari 2022 huurt RID ook een 

ruimte bij ons op locatie. De komst van het RID op onze school brengt de zorg dichtbij de 

kinderen. Zo is er geen reistijd, missen zij minder lessen én zijn de kinderen in een vertrouwde 

omgeving. Kinderen van onze school die dyslexie en dyscalculie behandeling krijgen via RID 

kunnen dat nu dus krijgen op school. Ook kinderen van scholen uit de buurt, komen bij RID op 

onze locatie langs.  

Iets uitzoeken of weten over de school of ons volgen via Facebook, dat kan!  

Website = CBS de Hoeksteen | Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen 

Facebook =  CBS De Hoeksteen in Vinkhuizen Groningen | Facebook 

 

 

Samen maken we CBS De Hoeksteen!   

https://www.dehoeksteen.nl/
https://www.facebook.com/CBSDeHoeksteenVHZ/

