
Nieuwsbrief september 

 
 
Belangrijke data:  
1 september: Digitaal Kijkje in de groep + het informatieblad met informatie vanuit de klas wordt 
verstuurd 
6 september: Social Schools open voor inschrijven 10 minuten gesprekken 
10 september: Studiedag team, alle kinderen vrij  
Vanaf 13 september: Omgekeerde 10 minuten gesprekken 
Vanaf 20 september: Leerlingen en leerkrachten vullen de KanVAS-lijsten in. 
Vanaf 27 september: Week tegen pesten  
28 september: Koffieochtend 8.30-09:15 buiten op het plein 
 

Omgekeerde 10 minuten gesprekken:  
In de maand september hebben we de omgekeerde 10 minuten gesprekken. Maandag 6 september 
zetten we de tijden waarop u kunt inschrijven open in Social Schools. Het omgekeerde 10 minuten 
gesprek houdt in dat u mag vertellen over uw zoon(s) en/of dochter(s). Wij horen graag wat zij en u 
van de school en leerkracht(en) verwachten. Bovendien is het een mooie kennismaking met de 
nieuwe leerkracht van uw kind(eren). De gesprekken vinden plaats op school zodat u ook een kijkje 
in de klas kan nemen.  
 

Studiedag 10 september: 
Vrijdag 10 september zijn alle leerlingen vrij en hebben wij als school een studiedag. Wij hebben dan 
heel wat op het programma staan om het jaar weer goed te starten. We krijgen o.a. uitleg van 
Jolingzorg omtrent het toedienen van medicatie. Dit kan voor sommige kinderen van toepassing zijn 
op school. Ook hebben we een Kick off van E-wise. E-wise is er voor de nascholing van leerkrachten. 
Over allerlei onderwerpen kunnen wij via E-wise onze kennis verdiepen en verbreden. Daarnaast 
besteden we aandacht aan onze speerpunten van dit jaar: Ons rekenonderwijs, ons wereldoriëntatie 
onderwijs en onze begeleiding, qua cognitie en welbevinden, voor alle leerlingen van de school.  
 

KanVAS lijsten:  
Omdat we het welbevinden van onze kanjers erg belangrijk vinden, nemen we vanaf 20 september 

het digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS) bij onze leerlingen af. Hierdoor krijgen wij een 

duidelijk beeld van de groep en wordt er zichtbaar hoe het ervoor staat met het sociaal-emotioneel 

welbevinden van de leerlingen. Het komt voor dat er kinderen zijn die op dit vlak wat meer 

ondersteuning van de school/leerkracht nodig hebben. Wanneer er belangrijke zaken naar voren 

komen die u als ouder ook moet weten, dan zullen we u daarvan op de hoogte brengen en 

uitnodigen voor een gesprek op school. Samen kunnen we dan werken aan verbetering zodat 

leerlingen zich goed voelen op school en in de klas. Dat is ons doel! 

Koffieochtend: 
Ook dit jaar hebben we weer koffieochtenden waarbij ouders en directie op informele wijze elkaar 
begroeten en in gesprek gaan over de school en hoe wij ons onderwijs vormgeven. Tijdens zo’n 
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.  
 
 

 



Voorstellen nieuwe collega's.  

Dag allemaal,  
Met trots mag ik mezelf voorstellen als de nieuwe teamleider/gedragsspecialist op CBS De 
Hoeksteen. Mijn naam is Jacquelien Wijma en ik ben ontzettend blij dat ik vanaf dit schooljaar 
Annemiek Lourens mag vervangen. Ik woon in Groningen met mijn vriend en 2 lieve kinderen.  
 
Ik ben een eerlijk en open persoon, doelgericht, betrouwbaar, betrokken, respectvol en 
gemotiveerd. Ik heb plezier in mijn werk, hecht veel waarde aan fijne contacten en streef ernaar om 
samen met het team goed onderwijs te realiseren. Ik heb zo’n 10 jaar ervaring als leerkracht in het 
basisonderwijs en de laatste 5 jaar als gedragsspecialist. Daarnaast zal ik in november starten met de 
opleiding Schoolleider Basisbekwaam, dit om mijn kennis te vergroten en zo mijn steentje bij te 
dragen aan de ontwikkeling van de school.  
 
Ik kijk er naar uit om de kinderen, ouders en het team te leren kennen en samen verder te bouwen 
aan deze prachtige school. Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking en dat we gezamenlijk de 
missie van de school nastreven: “Onze Kanjers Doen Het Beter”!  
 
Met hartelijke groet,  
Jacquelien Wijma   
 

 
Maureen van der Schoot is gestart in groep 5. Maureen is bekend met de school, want heeft als  

LIO-er de huidige groep 8A lesgegeven. Maureen doet ook nog een studie naast haar 

werkzaamheden op onze school. Maureen is enthousiast, ijverig en zet zich vol in om het, samen 

met de kinderen, plezierig te hebben in de klas.  

Beste ouders/verzorgers van de Hoeksteen, 

Langs deze weg wil ik mij, als nieuwe leerkracht op de school, kort aan u voorstellen. Mijn naam is 

Willa Mulder en ik werk alle schooldagen in de instroomgroep: in groep 1c/2c. Er zijn momenten in 

ons leven dat je ergens de jongste van de groep bent maar ook dat je de oudste bent. Het leuke is 

dat ik nu de oudste leerkracht van het team ben en werk met de jongste kinderen van de Hoeksteen. 

Als jong meisje wist ik al dat ik ‘juf’ wilde worden. In 1977 kreeg ik in de stad Groningen mijn eerste 

baan in het onderwijs. In de jaren daarna heb ik zowel in de stad Groningen als in de provincie 

gewerkt op ongeveer 16 verschillende scholen. Binnen het onderwijs heb ik vrijwel in alle functies 

gewerkt: van remedial teacher tot schoolleider en heb ik in alle groepen lesgegeven. Naast nog een 

paar andere banen heb ik dus een groot deel van mijn leven ‘op school’ doorgebracht en meestal 

met heel veel plezier! En dit gun ik alle kinderen ook, om met plezier naar school te gaan. Als je goed 

in je vel zit, sta je open om te leren. Leren in de breedste zin van het woord. Waarbij ik ook de 

jongste kinderen begeleidt om hun talenten te ontdekken. De basisschool legt de basis voor een 

leven lang leren. Samen met de collega’s van de Hoeksteen hoop ik een bijdrage te kunnen leveren 

aan de ontwikkeling van jullie kinderen zodat ze met voldoende bagage de toekomst tegemoet 

kunnen gaan. 

Hallo allemaal, 

Ik ben Nancy van den Heuvel en werk op donderdag en vrijdag in groep 1-2A. Misschien heb je me 

voor de vakantie al even gezien. Ik woon vlakbij Warffum, heerlijk tussen de weilanden. Samen met 

mijn man en twee kinderen. En een kat, die gelukkig graag muizen vangt. 

 
 



Brugfunctionaris Dieneke Bloemendal: 
Als school willen we dat kinderen gelijke kansen en mogelijkheden krijgen en zich zo goed mogelijk 
kunnen ontwikkelen. Daarom ben ik als brugfunctionaris ook het komende jaar weer bereikbaar 
voor uw vragen over zaken die niet direct met school te maken hebben, maar wel belangrijk zijn 
voor de ontwikkeling van uw kind. Naar zwemles of een sport gaan is goed en belangrijk, maar daar 
is niet altijd geld voor. Ook de aanschaf van een bril kan worden uitgesteld om financiële redenen, 
maar is wel heel belangrijk voor een kind. Er zijn mogelijkheden om daarvoor een tegemoetkoming 
te krijgen en daar kan ik u bij helpen. Andere dingen waar ik eventueel bij kan helpen zijn: 

• Vergoeding ouderbijdrage schoolfonds (VOS) 

• Voedselbank 

• Computer 

• Leergeld 

• Aanbod stadjerspas- kinderen 
Dus mocht u ergens ondersteuning bij nodig hebben, maak dan contact met mij. 
Ik ben Dieneke Bloemendal en werk maandag, dinsdag en donderdag. 
Contact opnemen kan 's morgens bij de school, tijdens werktijden telefonisch of via de 
mail:d.bloemendal@vcog.nl 
 

Gouden weken waarom goud?  

De eerste 4 weken van het nieuwe schooljaar 

staan in het teken van de “Gouden weken”. 

Met GOUD bedoelen we de interactie tussen 

de leerkracht en de leerlingen, maar ook het 

contact met ouders/verzorgers. Door hier aan 

het begin van het schooljaar meer aandacht 

aan te besteden zal de groepsvorming 

soepeler verlopen en wordt er een mooie 

basis gelegd voor het wederzijds vertrouwen. 

Dit alles wordt opgezet vanuit dagelijkste 

activiteiten om elkaar te leren kennen en elkaar te vertrouwen. Na de gouden weken zetten we dit 

door vanuit onze bekende Kanjer methode. 

Vanuit VCOG: 
Het strategisch beleidsplan van de VCOG loopt af per 2022. Dat betekent dat er voor de komende 4 
jaren weer nieuwe/aanvullende plannen gemaakt gaan worden. De VCOG evalueert momenteel hoe 
het met de huidige plannen gegaan is en organiseert 2 visieavonden om  input te krijgen voor de 
nieuwe periode van 4 jaren. Meer informatie hierover zal t.z.t. volgen.  

+  tekort aan invallers bij ziekte 
Binnen de vereniging zijn er heel wat verschillende vacatures opgevuld om zo alle scholen en alle 
groepen te bemensen. Wij als Hoeksteen zijn ook heel blij dat wij alle groepen hebben kunnen 
bemensen en dat we weer nieuwe collega’s hebben gekregen. 
Echter voor vervanging bij ziekte is het een ander verhaal. Er zijn geen collega’s binnen de vereniging 
“over”. Dit betekent dus dat we bij ziekte intern bij onze Hoeksteen mensen moeten kijken hoe we 
e.e.a. opvangen. Wij doen natuurlijk ons uiterste best om het naar schoolgaan niet te onderbreken, 
maar hopen op uw begrip wanneer dat niet altijd lukt.  
 

Laten we er samen een mooi schooljaar van maken! 

 


