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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 

19 februari Leerlingen vrij 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

1 maart Studiedag, leerlingen vrij 

2 t/m 4 maart Adviesgesprekken groep 8 

18 maart, 19.15 uur MR vergadering 

22 maart Verkeersles groep 5 t/m 7 

23 maart  Verkeersles groep 3 en 4 

24 maart Verkeersles groep 1 en 2 

1 april Paasviering 

2 april  Goede vrijdag, leerlingen vrij 

5 april Tweede Paasdag, leerlingen vrij 

 

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

● Trefwoord 

● Leren zichtbaar maken 

● Valentijnskoekjes bakken en moestuinnieuws 

● Beslisboom: mogen kinderen wel / niet naar school 

● Hulpouders gezocht voor de verkeerslessen en technieklessen 

● Webinair ´Gamen: hobby of probleem?´ 

● Activiteiten van Hoeksche Waard Actief 

● Warm welkom op De Hoeksteen 

● De Vakantie Bijbel Klub 

 

Warm welkom op De Hoeksteen 

Op maandag 8 februari mochten de de kinderen eindelijk 

weer naar school! Dat leverde mooie plaatjes op, met het 

besneeuwde schoolplein om op te spelen. Op De Hoeksteen 

kregen ze een warm welkom, met warme choco en 

slagroom! Want bij spelen in de kou, samen met wat 

klasgenootjes, hoort ook een opwarmertje… 

Na ruim zeven weken elkaar voor het eerst weer live zien 

op school! Het geeft leuke gesprekken, veel plezier en 

eindelijk de juf weer eens live iets vragen! 
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Beslisboom: mogen kinderen wel / niet naar school 

Vanaf 8 februari zijn de scholen weer helemaal geopend. Mocht uw 

kind, of een ander gezinslid verkouden zijn, hoesten, koorts hebben 

of andere klachten die overeenkomen met corona, wilt u dan de meest 

recente beslisboom goed volgen? Vervolgens kunt u met school 

contact opnemen om uw kind af te melden of om, bij twijfel, te 

overleggen. 

Het is voor ons allemaal belangrijk dat we ieders gezondheid goed in de gaten houden. Wij gaan 

vertrouwelijk met informatie om en rekenen op uw medewerking. 

 

Ouderbijdrage 

Na de voorjaarsvakantie staan de facturen met de ouderbijdrage op de planning. 

Dit schooljaar is anders dan anders door alle Corona omstandigheden. Hierdoor kunnen we, als 

school en OR, diverse festiviteiten niet normaal door laten gaan. 

Er is gekeken naar de te innen gelden en besloten om de factuur eenmalig te verlagen met €5,- 

per leerling. Dit schooljaar betaalt u dan €27,50 in plaats van normaal €32,50 per leerling 

ouderbijdrage. We hopen u op deze manier tegemoet te komen. 

 

Trefwoord  

Nu de kinderen weer op school zijn, kunnen we gelukkig samen naar de 

verhalen luisteren en met elkaar zingen!   

Het thema op het moment van schrijven is ‘Voelen’. Een thema dat in deze 

tijd misschien wel extra beladen is, aangezien we soms zo graag onze familie 

en vrienden zouden willen knuffelen! Elkaars nabijheid voelen, want de 

afstand voelt nu soms zo ver. 

We praten met elkaar over invoelen en aanvoelen, over aanraken. En wanneer 

gebruik je je verstand of je gevoel? Of misschien wel een beetje van allebei.  

In de Bijbel lezen we de volgende verhalen: Jezus wordt geraakt door mensen 

(Matteüs 9); Kinderen bij Jezus (Matteüs 19: 13-15); Tien melaatse mannen 

(Lucas 17: 11-19); Iemand genezen op sabbat (Matteüs 12: 9); De blindgeborene (Johannes 9); 

Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15: 21-28). 

Naast de liedjes van Tref zingen we ook liedjes via youtube, voornamelijk van meester Richard. 

 

Thuisonderwijs door Corona - TSO geld  

Ouders die dat willen kunnen teruggave van het TSO-geld vragen. Per leerling kunnen we €12,50 

terugstorten. Uiteraard zullen we het geld anders ten goede laten komen aan de kinderen, het 

(buiten)spelen tijdens de TSO en al dat soort zaken. 

Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt mailen naar admin.hoeksteen@csgdewaard.nl. 

Graag de naam (namen) van de leerling(en), de groep(en) en uw bankrekeningnummer met de 

tenaamstelling in de mail noteren.  

 

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 grijp uitdagingen aan 
Als je op school zit, kom je genoeg uitdagingen tegen. Op alle gebieden 

heb je soms momenten waarop je misschien denkt dat iets moeilijk is. Je kan twijfelen of het 

je gaat lukken. We leren de kinderen om deze uitdagingen aan te gaan. Het hoeft niet gelijk 

goed te gaan. Het is extra fijn als je de uitdaging bent aangegaan en het lukt uiteindelijk! 
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Oproep ouder MR 

De MR is op zoek naar een nieuw lid. Kirsten Klinkers heeft besloten 

haar taken als MR-lid per direct neer te leggen. Kirsten, bedankt voor 

je inzet!  

Wilt u actief bij het onderwijs op de school van uw kind(eren) 

betrokken zijn? De schakel zijn tussen ouders, leerkrachten en 

directie? Neem dan vrijblijvend contact op met de MR-leden. Zij informeren u graag verder! 

Informatie is ook bij de directie verkrijgbaar. Nieuwe leden worden ingewerkt. Ook is er 

gelegenheid tot het volgen van een basiscursus van twee avonden. Bent u geïnteresseerd, neem 

dan contact op met één van ons of mail naar mr.hoeksteen@csgdewaard.nl. 
Sandra Kouwenhouven (ouder) 

Cynthia Klepke (ouder) 

Arjen Naaktgeboren 

Roos van der Neut 

Renée Teuwsen 

 

De ouderraad (OR) is op zoek naar nieuwe leden! 

De ouderraad heeft plaats voor nieuwe, enthousiaste ouders die de 

ouderraad de komende jaren willen versterken. 

De ouderraad is een groep ouders van leerlingen van De Hoeksteen. 

Deze ouders organiseren, samen met teamleden, allerlei binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende 

sportactiviteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, de 

eindmusical en nog veel meer leuke activiteiten voor de kinderen. De OR vergadert ongeveer 6 

keer per jaar. Daarnaast overleggen de commissies op verschillende momenten met elkaar. 

Wat wordt er verwacht van een OR lid? 
● Meedoen en meedenken over diverse activiteiten. Dit kan zijn; inkopen doen, versieren van 

de school, aanspreken en regelen van hulpouders, opruimen, inspelen op spontane acties, 

stukjes schrijven voor de nieuwsbrief/website, etc. 

● Samenwerken met andere OR-leden en leerkrachten van De Hoeksteen. 

● Bereid zijn om tijd en energie in de OR te steken. 

● Aanwezigheid bij vergaderingen/overleggen. 

Aanmelden? 

Ben je enthousiast geworden over het werk dat de ouderraad doet? Dan nodigen wij jou van 

harte uit om onderdeel te worden van de OR van De Hoeksteen, want wij kunnen jouw hulp heel 

goed gebruiken! 

Alvast heel hartelijk bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

De ouderraad De Hoeksteen 

or.hoeksteen@csgdewaard.nl 

Hulpouders gezocht voor de verkeerslessen en technieklessen 

In de week van 22 maart en 17 mei krijgen de leerlingen weer leuke 

verkeerslessen op het plein. Tijdens de lessen krijgen de leerlingen 

verschillende oefeningen die zij lopend of fietsend in het verkeer kunnen tegen 

komen. Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste hulpouders! Wilt u een handje 

helpen? Opgeven kan bij juf Margo via m.hofstede@csgdewaard.nl. De data 

voor de verkeerslessen kunt u vinden in de agenda. Deze lessen zijn onder 

voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen. 
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Iedere dinsdagmiddag van 13.00u tot 14.30u krijgen de 

leerlingen van de groepen 4 t/m 7, verspreid over het 

jaar, technieklessen van meester Arjen. Hij krijgt 

daarbij altijd hulp van een ouder en is nu op zoek naar 

enthousiaste ouders die willen helpen door het stoppen 

van een aantal ouders. De lessen zijn eenvoudig, u hoeft 

dus niet ontzettend technisch te zijn!  

Mocht u geïnteresseerd zijn, of vragen hebben, neem 

dan contact op met meester Arjen via a.naaktgeboren@csgdewaard.nl  

 

Valentijnskoekjes bakken en moestuinnieuws 
Groep 3 heeft samen met juf Marianne koekjes gebakken voor 

Valentijnsdag. Dat is het lekkerste van kruidnootjes deeg. 

We zijn begonnen om het deeg te maken met het recept voor 

kruidnootjes. Daarna kreeg iedereen 75 gram deeg om koekjes te 

gaan maken en uiteraard een stukje deeg te proeven. Voor Valentijn 

zijn er heel veel hartjes gemaakt. Er zijn heel veel lieve papa’s en 

mama’s. Maar er zijn ook papa’s die alles opeten, dus er werden ook 

Valentijnskoekjes verstopt, hebben we gehoord. 

Na het afbakken van de koekjes, zijn ze zorgvuldig in een versierd doosje gelegd en mochten 

ze de koekjes meenemen naar huis. 

 

De afgelopen maand is juf Marianne met verschillende groepen ook weer actief geweest in de 

moestuin. Welke activiteiten zij gedaan hebben kunt u hier lezen. 

 

Afrondende stage 

Juf Jet Overvoorde en juf Esmée Katoen zijn begonnen met hun afstudeerstage. Jet staat op 

woensdag, donderdag en vrijdag voor groep 8 en Esmée staat die dagen voor groep 1/2b. 

 

De Vakantie Bijbel Klub 

Ook dit jaar organiseert de Christelijk Gereformeerde Gedachteniskerk in 

Oud-Beijerland weer de Vakantie Bijbel Club (VBK)! Voorheen werd er jaarlijks 

een driedaags ‘live’-event georganiseerd, waarin iedere ochtend het evangelie 

centraal staat. Door Corona kan dit helaas niet doorgaan en daarom gaat De 

Vakantie Bijbel Klub dit jaar online op 24, 25 en 26 februari. Meer informatie? 

Bekijk hier de flyer. 

 

Activiteiten van Hoeksche Waard Actief 

De voorjaarsvakantie komt er aan. Hoeksche Waard Actief organiseert, in 

samenwerking met lokale verenigingen en aanbieders, een programma vol sport en 

spel in de Hoeksche Waard. Wij nodigen alle kinderen uit de Hoeksche Waard uit 

om deel te nemen aan de vakantie activiteiten van Hoeksche Waard Actief. Meer 

informatie kunt u hier vinden.  

 

Webinair ´Gamen: hobby of probleem?´ 

Speelt jouw kind ook online videogames? En heb je hier vragen over? Op 

donderdag 25 februari organiseert GGD West-Brabant een gratis 

webinar. Tijdens dit webinar delen zij tips en tools over hoe je jouw kind 

kan ondersteunen om gamen als hobby te blijven doen. 

Veel kinderen/jongeren gamen weleens. Voor de meeste is het een leuke 

hobby die ze nu vaker beoefenen, omdat ze meer thuis zijn dan gewoonlijk. Doordat je als 

ouder ook meer thuis bent, kan het opvallen dat je kind veel achter het scherm zit. Vind je dit 
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vervelend? Of maak je je zorgen? Ben je op de hoogte van de gamewereld van je kind? Tijdens 

dit webinar delen we tips en tools met jullie over hoe je je kind kunt ondersteunen om gamen 

als hobby te blijven doen. Voor wie? 

Ouders met kinderen in groep 6,7 en 8 en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. 

Klik hier voor meer informatie en inschrijven 
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