
 

 Nieuwsbrief maart 2022  
 
Na een welverdiende vakantie zijn we afgelopen maandag weer begonnen. We zijn blij om bijna 
weer iedereen te kunnen ontvangen. Ook zijn we erg blij dat de oudergesprekken fysiek hebben 
plaats gevonden en ook de school weer steeds meer terug kan naar normaal. Het contact tussen 
ouders/verzorger en school vinden wij erg belangrijk, het stimuleert de samenwerking en de 
ontwikkeling van uw kind. Nu de school weer iets verder open mag voor ouders/verzorgers willen 
we u graag weer uitnodigen voor het kijkje in de groep. Deze zal plaats vinden op 16 maart. 
 
Belangrijke data:   
11 maart Peuter-wen-ochtend aanmelden via juf Annemiek Broekema 1-2B 
15 maart Koffieochtend 08:30 tot 09:15 
16 maart Kijkje in de groep 08:30 tot 09:00 
21 maart Marge dag kinderen vrij 
 
Corona maatregelen versoepeld 
De maatregelen omtrent corona zijn versoepeld en dat is heel fijn! Wij blijven wel 3 ingangen 
hanteren en staan ook bij alle ingangen met onze hesjes om de kinderen te verwelkomen. Dit blijft 
zo. We zien namelijk dat de kinderen zich heel zelfstandig redden, het afscheid nemen prima gaat 
en het afzetten bij school ook. Mocht u wel even mee naar binnen moeten dan kan dat.  
Omdat we uw betrokkenheid bij school en uw kind(eren) wel heel belangrijk vinden gaan we u op 
gezette tijden uitnodigen in de school om een kijkje te nemen in de klas/de school of voor een 
gesprek. De eerste mogelijkheid daarvoor is het Kijkje in de Groep op woensdag 16 maart en meer 
informatie daarover volgt spoedig.  
 
Toelichting op ons lesaanbod  
Zoals omschreven in onze visie vinden wij het erg belangrijk dat onze Kanjers zichzelf kunnen zijn 
er zich goed voelen om optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij zijn dan ook dagelijks bezig om te 
kijken hoe we tegemoet kunnen komen aan de behoeften van onze leerlingen, ook op sociaal 
emotioneel vlak. In deze nieuwsbrief een aantal punten hierover uitgelicht; rots en watertraining 
en het stilte huisje. Ook talentontwikkeling op ander gebied wordt hier toegelicht; muzieklessen 
door meester Joop, dans door meester Samuel, lessen bij de tuintjes van Westpark, een tip voor 
de geïnteresseerden in boeken en tot slot hoe we de kinderen van alle groepen extra tot 
nadenken zetten met een prikkelende Gej of the Day. 
 
Rots en water 

 
De week voor de voorjaarsvakantie is de training van Rots en 
Water gestart bij ons op school in de groepen 6 en 7. Rots en 
Water is een weerbaarheidstraining voor kinderen en 
jongeren. Rots staat voor je krachtig voelen en opkomen voor 
jezelf. Water betekent soepel meebewegen in het contact met 
een ander en oog hebben voor elkaar. Het is een lessenreeks 
van 8 lessen die plaats zal vinden op de donderdag onder 
schooltijd. De Rots en Water trainers zijn werkzaam bij 
Team050.  
 



Het stiltehuisje bij ons op school. 

Met trots informeren wij u dat onze school een stiltehuisje heeft 
aangeschaft. Op het moment dat “het even niet gaat”, kan een 
leerling na toestemming van de leerkracht, gebruik maken van 
het stiltehuisje waarin hij/zij even tot rust kan komen. In dit 
stiltehuisje zit de leerling op zichzelf en maximaal 10 minuten. 
Vervolgens kan de leerling kiezen “niets doen” of diverse stilte-
activiteiten. Na gebruik van het stiltehuisje is de leerling weer tot 
rust gekomen, aanspreekbaar en kan hij/zij weer in een goede 
modus meedoen aan de lessen. 
 
De groepen 3 t/m 4 hebben de bijbehorende lessen gekregen. In de lessen staat centraal hoe 
prikkels binnenkomen en hoe emoties eruit zien. Vervolgens welk effect dat kan hebben op het 
eigen gedrag. Ook komt aan bod in welke situaties grenzen (de alarmbel) bereikt kunnen worden 
en wat de leerlong kan doen om zichzelf te helpen.  
 
Muzieklessen Joop en dans van Indigo School of Life 

Vanaf januari 2022 krijgen de kinderen van onze school op vrijdag 
muziekles van een muziekdocent en daar zijn wij heel blij mee! Meester 
Joop Supit verzorgt de lessen en doet dat met veel enthousiasme en 
plezier. Dat slaat over op de kinderen!  
Naast de methode 123ZING! en voldoende muziekinstrumenten in de 
school, zijn de lessen van meneer Joop een waardevolle 
aanvulling. Dinsdag 8 maart  en donderdag 10 maart start Joop ook met 
gitaarles voor leerkrachten. In 2 groepen gaan 15 collega’s leren hoe ze 
de kinderen kunnen begeleiden bij het zingen. We geven zo een 
muzikale impuls aan ons onderwijs.  

  
Qua dansen maken we ook stappen. In samenwerking met Indigo School of Life Dansschool - 
Indigo School of life  hebben we vorig jaar een dansproject gedaan met onze groepen 8.  
20 lessen rond het thema afscheid nemen. Voor de groepen 8 gaan we dat dit jaar weer doen. Ter 
voorbereiding op groep 8, gaan nu ook de groepen 7 dansen.  
Middels 10 lessen rond het thema groei maken zij in samenwerking met Samuel de dansdocent 
een mooie choreografie. Zo zijn we op CBS De Hoeksteen meer bezig met dans en muziek. Een 
fijne ontwikkeling waar we veel plezier aan beleven.  
 

De Tuintjes 
Elk jaar en dus ook dit jaar gaan we met alle groepen naar de tuintjes. De 
kinderen van de groepen 1-2 leren er in 4 lessen over de seizoenen: herfst, 
winter, lente, zomer.  
De groepen 3 richten zich op planten en (zoog)dieren.  
In de groepen 4 is er aandacht voor dieren in de winter, amfibieën en 
vogels. Groep 5 leert over insecten, paddenstoelen, het plantenrijk en de 
landbouw. De groepen 6 hebben het eerst over zaden en kiemen les 2 gaat 
over grond en bodem en vervolgens gaan zij elke maandag tuinieren om uiteindelijk te oogsten. 
Ook groep 7 tuiniert er nog vrolijk op los en leert tot slot over het leven in zoetwater. De groepen 
8 sluiten de cyclus af met duurzame voeding. Het is een belevenis om de wandeling naar de 
tuintjes te maken en om daar bezig te zijn! 
 

https://www.indigoschooloflife.com/dansschool/
https://www.indigoschooloflife.com/dansschool/


Boeken lenen uit de bibliotheek 
Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. In de bibliotheek kunnen kinderen zelf een 
boek uitzoeken. Kinderen in groep 3 kunnen beginnen met E boeken, dit zijn de eerste leesboeken. 
S komt overeen met AVI start (begin groep 3), M3 betekent AVI M3 (midden groep 3) enzovoorts. 
Dit loopt tot M4. Daarna kunnen de kinderen A boeken kiezen op basis van genre zoals dieren, 
humor of avontuur.  
 
Het is niet zo dat kinderen die AVI start op hun rapport hebben staan ook alleen maar die boeken 
mogen lezen. Als ze gemotiveerd zijn en een M3 boek lukt al, dan is dit alleen maar mooi! 
Om te kijken of een boek geschikt is, kan uw kind de 5-Vinger test doen, zie afbeelding. 
 

   
 
Grej of the Day 
Wij streven er naar om onze leerlingen te blijven prikkelen en tot nadenken te zetten. Naast de 
reguliere lessen doen we dit ook met een Grej of the Day. De methode komt uit Scandinavië en 
grej betekent daar letterlijk 'ding'. Een Grej of the Day is dus gewoon een 'ding van de dag'. Grej of 
the Day, afgekort GOTD, is een korte les die spannend en interessant is die nieuwsgierigheid en 
inspiratie opwekt. De kinderen krijgen een raadsel mee naar huis, denken erover na en mogen 
deze natuurlijk ook met u delen, met broertjes en zusjes en andere familieleden of vrienden. De 
volgende schooldag gaan we met het raadsel aan de slag en krijgen de kinderen een korte les. 
Voordelen zijn dat iedereen meedoet, de hersenen patronen en verbanden leren zien en dat er 
door de kinderen fantasierijke en interessante vervolgvragen worden gesteld. 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Met een fijn club ouders werken wij een samen aan een plezierige school.  
De MR houdt zich bezig met monitoren/adviseren en meedenken omtrent de kwaliteit van de 
school, de gelden die besteed worden, de identiteit, de personele bezetting.  
De MR is een overleg orgaan met als doel om de school zo goed mogelijk te laten functioneren. De 
MR behartigt de specifieke belangen van de betrokkenen (kinderen, ouders en leerkrachten) en 
wordt gevormd door 3 ouders (oudergeleding) en 3 personeelsleden (personeelsgeleding).  
 
Goed voor u om te weten wie de leden van de MR zijn. 
Voorzitter: Paola Conte (moeder van Nassir), Ouders Marjolein Talma (moeder van Emma en 
Rohan) en Zarah Benali (moeder van Noor en Rahma) 
Personeelsleden: Weinyk Drost (leerkracht groep 7), Martien Hamburg (leerkracht groep 8 & Lid 
GMR) en Roosmarijn Bijnagte (leerkracht groep 6 & secretaris MR). 

 

Samen maken we CBS De Hoeksteen!   


