
Nieuwsbrief november 
 
Belangrijke data:  
8 november Week van de Mediawijsheid 
11 november Sint Maarten 
15 november Week tegen Kindermishandeling 
17 november Koffieochtend met ouders vanaf 08:30 
19 november Peuterwenochtend 
24 november Studiedag ALLE LEERLINGEN VRIJ.  
 

Koffieochtend 
De 2de koffieochtend van dit school vindt plaats op woensdag 17 november vanaf 08:30.  
Tijdens de koffie ochtend worden verschillende thema’s besproken, vragen beantwoord, een 
schoolperiode geëvalueerd en we staan open voor feedback. Het kan zijn dat iemand van de MR 
aansluit, of de AC, dat de brugfunctionaris iets vertelt over wat zij allemaal doet in de school of dat 
er iemand aansluit van bijv. het WIJ team. Kortom, als u eens kan aansluiten, wees van harte 
welkom! We houden de koffieochtend buiten en zorgen voor koffie/thee en iets lekkers.   
 
Peuterwenochtend 
Vrijdag 19 november hebben wij onze eerste peuterwenochtend van dit schooljaar. Ouders van 3+ 
jarige kinderen die kennis willen maken met onze school, kunnen zich opgeven om een ochtendje 
mee te draaien in de groep. Ouders mogen mee en kunnen samen koffie/thee drinken. De kinderen 
zijn samen in het kleuterlokaal met juf Annemiek Broekema en krijgen ‘les’.  
Opgeven kan via 050-5791550. Kent u ouders met 3+ jarige kinderen, tip ze gerust. We kijken uit 
naar een plezierige ochtend! 

 
Activiteiten Commissie (AC) 
OPROEP * OPROEP * OPROEP * OPROEP * OPROEP * OPROEP * OPROEP * OPROEP * OPROEP *  
De activiteiten commissie heeft tekort aan (hulp) ouders. De AC bestaat nu uit 5 fanatieke ouders en 
2 gedreven leerkrachten. Daar kunnen meer mensen bij! Wil je meer weten over wat de AC doet, wil 
je eens meedraaien met een AC vergadering, wil je meer info loop eens langs op school voor de 
contactgegevens van 1 van de leden. Samen maken we CBS de Hoeksteen! Geef je op! 
 

Ouderbijdrage voor het schoolfonds 
Het verzoek voor betaling van het schoolgeld voor het schoolfonds is via Social Schools gedaan. Er 
worden al veel betalingen gedaan, heel veel dank daarvoor! U kunt via de link in het bericht betalen.  
Via uw naam die bij de betaling staat, vinden wij uw betaling terug. U kunt op uw eigen afrekening 
kijken of de betaling voltooid is.  
Uw ouderbijdrage zetten wij op 2 manieren in:  
1. voor het betalen van de jaarlijkse schoolreisjes van alle groepen.  
2. voor activiteiten/feesten die de Activiteiten Commissie organiseert. Zie de flyer voor een mooi 
overzicht.  

 
Visie avonden VCOG  
Tijdens de visieavonden van de VCOG hebben wij gesproken over het onderwijs voor de jaren 2022-
2025. Ter introductie van de 2 avonden lieten we een interview van de wethouder Carine Bloemhoff 
zien. 4 kinderen van onze school mochten de wethouder interviewen. Veel dank aan Jonathan, 
Soraya, Mats en Miriam! Het interview is te zien via de volgende link: 
https://www.vcog.nl/2021/10/05/wethouder-carine-bloemhoff-bezoekt-digitaal-de-vcog-visie-
avonden/ 

https://www.vcog.nl/2021/10/05/wethouder-carine-bloemhoff-bezoekt-digitaal-de-vcog-visie-avonden/
https://www.vcog.nl/2021/10/05/wethouder-carine-bloemhoff-bezoekt-digitaal-de-vcog-visie-avonden/


Studiedag invulling 
Woensdag 24 november hebben we als team een studiedag en zijn alle leerlingen dus vrij. Wij 
scholen ons onder anderen bij over Success For All en krijgen instructie over medische handelingen. 
Daarnaast oriënteren wij ons op een nieuwe rekenmethode en is het altijd goed en nuttig om als 
team tijd te hebben voor overleg en afstemming.  

 
“Nieuwe” trap 
De trap bij de hoofdingang heeft een mooie facelift gehad. De kinderen spreken al over de 
regenboogtrap en spelen er graag op. Dit spelen gaat gepaard met leren. De trap bevat de tafels van 
1 t/m 12. En de getalbeelden van de getallen 1 t/m 10. Ook onze kanjerafspraken zijn zichtbaar op 
de trap. Wij zijn er zeer trots op en blij mee! 
 

 
 
De foto is ook te zien via Facebook: (2) CBS De Hoeksteen in Vinkhuizen Groningen | Facebook 
 

 

We maken er samen weer een 

mooie maand van! 

 

 

https://www.facebook.com/CBSDeHoeksteenVHZ

