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Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 

 

Op onze site staat de agenda voor de komende maand. Hieronder treft u hem ook aan, 

voorzien van linkjes aan naar ‘meer belangrijke informatie’ over een activiteit. Ook alle 

nieuwsberichten zijn via de linkjes na te lezen. Voor wie dat handiger vindt, hebben we alle 

berichten in deze nieuwsbrief nog een keer opgenomen. 

Als u alle linkjes hebt geopend, bent u weer helemaal op de hoogte! 

Belangrijke data 

29 t/m 31 januari Nationale tuinvogeltelling 

10 februari Rapport mee 

10 t/m 18 februari Ouder-kind gesprekken (nadere info volgt eerdaags) 

19 februari Leerlingen vrij 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

1 maart Studiedag, leerlingen vrij 

Hartelijke groet & bericht van de directie 

Ondertussen zijn de scholen alweer 5 weken gesloten. Wie had dat een jaar geleden 

gedacht!?! 

 

Sommige dagen hebben we 20 kinderen in de noodopvang, andere dagen zijn het er wel 45! 

In combinatie met het online-lesgeven geeft dit uitdagingen; dat geldt overigens voor het 

lesgeven zelf ook. 

 

Thuis zult u hetzelfde hebben! Het zal niet altijd makkelijk zijn om voldoende tijd te 

besteden aan het schoolwerk, samen met uw kind, en uw kind daar goed bij te begeleiden.  

Een goed bericht, wat we u niet willen onthouden, is dat alle kinderen (letterlijk en 

figuurlijk) goed in beeld zijn. De meeste kinderen zijn ook gewoon goed betrokken bij het 

werk wat ze moeten doen vanuit school. Dat loopt in deze tweede periode van 

scholensluiting nog veel beter dan tijdens de eerste. Daar zijn we blij mee! 

 

We zullen met elkaar nog even vol 

moeten houden! Namens onze collega’s 

wensen wij u daar veel sterkte en 

wijsheid bij! En met zijn allen hopen we 

dat de scholen binnenkort weer open 

zullen gaan, zodat de kinderen ook 

weer gewoon gezellig samen met hun 

vrienden en vriendinnen kunnen leren 

op school! 

 

Nieuwsberichten 
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn: 

● Trefwoord 

● Leren zichtbaar maken 
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● Nationale tuinvogeltelling 

● Mooie bomen en planten gekregen 

● Nieuws uit de schooltuin 

● De beste prentenboeken 

● Bericht van Kwadraad: Corona, wanneer houdt het op? 

● Even voorstellen... 

● Plantjes stekken in de winter 

 

Trefwoord  

In deze periode van thuisonderwijs is er op dit moment geen ruimte 

om de verhalen van Trefwoord aan te bieden. De contactmomenten 

worden gebruikt voor instructies. In groep 3 is deze ruimte er wel, 

en worden de verhalen door juf Roos en juf Hettie verteld. Er wordt 

zelfs geprobeerd om samen online liedjes te zingen! 

Wat u thuis kunt doen, is de verhalen die gepland stonden, samen te 

lezen uit de (kinder)bijbel. Daarom willen we graag met jullie delen 

welke verhalen gepland stonden: 

Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); Zacheüs (Lucas 19); De toren van Siloam (Lucas 13); 

De talenten (Matteüs 25); Schulden terugbetalen (Matteüs 18, 23); De boom zonder vruchten 

(Lucas 13). 

 

Bericht van Kwadraad: Corona, wanneer houdt het op? 

Dit is een vraag waar niemand het antwoord op lijkt te weten. Wel weten we dat mensen 

soms moeite hebben met alle beperkende maatregelen die de regering hiervoor inzet. Dat 

dit nodig is begrijpen de meeste mensen wel, maar moeilijk is het zeker. 

Steeds meer mensen hebben tijdelijk of helemaal geen werk meer. Hierdoor komen gezinnen in 

de (financiële) problemen. Relaties krijgen het vaker moeilijk door het vele thuis zitten. Steeds 

meer familie, vrienden of kennissen die positief getest zijn op Corona. Het leven is voor veel 

mensen een stuk minder rooskleurig dan een jaar geleden. Het (school) maatschappelijk werk, 

sociaal raadslieden kunnen je vaak ondersteunen. 

Maar moet IK dan hulp zoeken terwijl andere mensen meer en grotere problemen hebben? Ja 

eigenlijk wel, wacht vooral niet te lang met hulp zoeken. Zorg goed voor jezelf, dan kun je ook 

weer beter voor andere mensen zorgen. Zo helpen we elkaar! 

Heb je vragen over financiën of wil je relatieproblemen of andere spanningen voorkomen? Heb 

je te maken met verlies of rouw van een goede vriend, familie of afscheid moeten nemen van 

een mooie baan? Heb je vragen met betrekking tot de opvoeding of het gedrag van je kind? Of 

herken je jouw vraag of probleem in onderstaande plaatjes? 

 

 

         

Neem dan vrijblijvend en geheel gratis contact met ons op, jouw privacy is uiteraard wettelijk 

beschermd. Je kunt ons bellen of kijk op de website. Bellen kan op maandag tot en met vrijdag 

Nieuwsbrief CBS De Hoeksteen februari 2020 2 
 

https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/15710-nationale-tuinvogeltelling
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/15709-mooie-bomen-en-planten-gekregen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/15698-nieuws-uit-de-schooltuin
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/15630-de-beste-prentenboeken
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/15623-bericht-van-kwadraat-corona-wanneer-houdt-het-op
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/15622-even-voorstellen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/15558-plantjes-stekken-in-de-winter


van 9.00 uur tot 12.30 uur via 088 9004000. Op de website www.kwadraad.nl kun je ook online 

tips krijgen of chatten met een maatschappelijk werker. 

Het (school)maatschappelijk werk en sociaal raadslieden van Kwadraad zijn gratis, er is ook 

geen eigen bijdrage. De school maatschappelijk werker van uw school is: 

Sara Ramzani – s.ramzani@kwadraad.nl- 06-40716473 

Typecursus Pica 

Ook dit schooljaar hebben wij weer het aanbod om via school deel te nemen aan de typecursus 

van Pica. Een aantal leerlingen zijn hiermee voortvarend aan de slag gegaan, anderen moeten nog 

beginnen! 

Anders dan vorig jaar is de inschrijving voor deze cursus alleen dit schooljaar geldig. Daarna 

moet er opnieuw aangemeld en betaald worden! Misschien dat deze thuiswerkperiode nog 

ruimte geeft om aan de slag te gaan met de typecursus en deze op tijd af te ronden.  

 

Even voorstellen... 

Vanaf 4 januari 2021 ben ik werkzaam in de taalklas als 

onderwijsassistent op maandag en dinsdag. Ik zal mij even kort 

voorstellen. Mijn naam is Jacqueline Bor, 45 jaar en geboren in 

Nieuw-Beijerland. Mijn hele leven woon ik al in de Hoeksche Waard, 

waarvan de laatste 8 jaar in Oud-Beijerland. Ik ben moeder van 2 

kinderen, waarvan de jongste van 17 jaar nog thuis woont. 

 

Ik werk al ruim 10 jaar in het speciaal onderwijs voor kinderen met 

een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Daar heb ik gewerkt met verschillende 

leeftijdsgroepen. Op dit moment werk ik daar nog 3 dagen in de week met kinderen uit groep 3. 

Mijn werk doe ik met heel veel plezier, en geniet ervan om met de kinderen te werken, maar 

ook om van de kinderen te leren. 

Inmiddels heb ik al een paar dagen in de taalklas gewerkt en vind ik het heel leuk om op De 

Hoeksteen te mogen werken en de kinderen te begeleiden. 

 

Leren zichtbaar maken 

In de vorige nieuwbrief heeft u kunnen lezen dat wij bezig zijn met de onderwijsvernieuwing 

“Leren zichtbaar maken”. In deze nieuwsbrief staat het volgende kenmerk van een zichtbaar 

lerende leerling centraal: 

 

Ik leer van feedback 

Feedback kan je ontvangen van de juf of meester maar ook van andere 

kinderen. Tijdens de studiedagen hebben de leerkrachten geleerd dat 

80% van de feedback die kinderen ontvangen, van andere kinderen komt. 

We leren samen in de klassen hoe je op een fijne manier feedback kan 

geven. Zo kunnen we een hoop van elkaar leren! 

 

Nieuws uit de schooltuin 

Tijdens het werken in de schooltuin zijn we samen met juf 

Marianne weer verschillende planten en insecten tegengekomen. 

Juf Marianne weet altijd een hoop te vertellen over de natuur. 

Wat we allemaal zijn tegengekomen op ons schoolplein en welke 

klusjes we gedaan hebben kunt u hier lezen. 
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Nationale tuinvogeltelling De Hoeksteen 

Op 29, 30 en 31 januari 2021 is er weer een 

nationale tuinvogeltelling. 

 

Het plan was om samen met de kinderen mee te doen 

aan de tuinvogeltelling, maar helaas gooit de 

lockdown roet in het eten. Dit betekent niet, dat het 

helemaal niet door kan gaan, want ook thuis kunnen de vogeltjes worden geteld. In bijgaande 

link staat de informatie en tips van de vogelbescherming over deze telling. 

 

Het is ook heel leuk om zelf lekkere dingen te maken voor de vogeltjes 

buiten. Op school hebben we cupcakes gemaakt voor de vogeltjes en is 

heel makkelijk. Smelt het (zoutvrije) vet, voeg strooivoer toe. Roer het 

door elkaar. Giet het mengsel in een cupcakevormpje. Daarna hebben we 

het nog versierd met rozijnen, meelwormen en gierst. Hierna moeten ze 

afkoelen en daarna kunnen ze buiten worden neergezet. 

Klik hier voor een recept om zelf cupcakes voor vogels te maken. 

 

Het lijkt ons heel leuk om een compilatie te maken van de kinderen die aan het tellen zijn en 

ook de resultaten te kunnen optellen. Stuur een mailtje met een foto van je kind en de 

resultaten van de telling naar tuinjuf Marianne ( m.vanwijgerden@csgdewaard.nl ) voor vrijdag 

5 februari, dan maken we daarna de uitslag bekend. 

 

Veel plezier met het tellen. 

 

Mooie bomen en planten gekregen 

 

Zo fijn als ouders aan ons denken, als ze de tuin gaan veranderen. 

We hebben hele mooie bomen en planten gekregen. De grassen 

hebben we verdeeld over het schoolplein. De framboos, aalbes en de 

appelboom hebben we een plaats in de moestuin gegeven. De 

hortensia hebben we bij de ingang van Educto gepoot.  

 

Indien u ook iets heeft, wat u zonde vindt om weg te gooien, dan 

houden wij ons aangebevolen. U kunt dan een mailtje sturen naar 

Marianne van Wijgerden ( m.vanwijgerden@csgdewaard.nl ).  
Verder kunnen we altijd lege (stek)potjes en plastic afhaal bakjes 

met deksel gebruiken. U kunt deze in de kast voor de moestuin 

zetten. Alvast bedankt! 

 

Oproep van De Open Waard op de volgende pagina... 
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