
Nieuwsbrief juli 2021

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 & ze staan in deze nieuwsbrief.
Als u alle linkjes hebt geopend, bent u weer helemaal op de hoogte!

Belangrijke data
28 juni t/m 2 juli Oudergesprekken
30 juni Juffen- en meesterdag
1 juli, 19.15 uur MR vergadering
2 juli Brief groepenverdeling
8 juli Speelgoed mee groep 1 t/m 3
13 & 14 juli Musical groep 8
15 juli, 11.00 uur Groep 8 fietst de school uit
15 juli Doorschuifmiddag

(groep gaat naar nieuwe klas)
16 juli Rapporten mee
16 juli, 12.15 uur Leerlingen vrij
19 juli t/m 27 augustus Zomervakantie

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn:
● Trefwoord
● Nieuws uit de schooltuin
● Rapport en Citoresultaten
● Letterfoto’s maken met groep 3
● Onderwijsinspectie bezoekt De Hoeksteen
● ‘’Vele handen maken licht werk’’ - schoonmaak groep 1 t/m 3
● De ouderraad (OR) is op zoek naar nieuwe leden
● De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding!
● Nationale Buitenspeeldag
● Typecursus - maakt uw kind de cursus af?

Tref
De thema’s ‘Treuren’ en ‘Beginnen’ staan de komende weken centraal.
Tijdens het thema treuren praten we met elkaar over verdriet, huilen, iets jammer vinden,

maar ook troosten en opbeuren. Treuren hoort bij het leven, en mag
ook. Hoe kunnen we in zo’n periode iets voor elkaar betekenen en wat
leert de bijbel ons daarover? Het bijbelboek Job staat centraal.
Daarna behandelen we het thema ‘Beginnen’. Soms moet je even een
stap opnieuw doen en opnieuw beginnen. We lezen met elkaar in het
bijbelboek Genesis.
De liedjes die we zingen:

Onderbouw: Wat was dat, dat was Goliath, Ik ben dappar dapper dapper net als David
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/2758-juffen-en-meesterdag
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/3327-vele-handen-maken-licht-werk-schoonmaak-groep-1-tm-3
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/17768-trefwoord
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/17800-nieuws-uit-de-schooltuin
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/17783-rapport-en-citoresultaten
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/17776-letterfotos-maken-groep-3
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/17767-onderwijsinspectie-bezoekt-de-hoeksteen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/17766-vele-handen-maken-licht-werk-schoonmaak-groep-1-tm-3
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/17764-de-ouderraad-or-is-op-zoek-naar-nieuwe-leden
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/17444-de-gmr-van-csg-de-waard-zoekt-een-nieuw-lid-voor-de-oudergeleding
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/17399-nationale-buitenspeeldag
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/16728-typecursus-maakt-uw-kind-de-cursus-af
https://www.youtube.com/watch?v=QBVEgfsVGS0
https://www.youtube.com/watch?v=R3MOAmTVI5s


Informatie groepenverdeling volgend schooljaar
Omdat op een aantal scholen van CSG De Waard de formatie nog niet rond is en er diverse
vacatures zijn, mogen wij pas 2 juli bekend maken welke leerkracht volgend jaar in welke groep
zal werken. Wel kunnen we melden dat wij in voor elke groep voldoende personeel hebben.

Onderwijsinspectie bezoekt De Hoeksteen
Op 10 juni heeft De Hoeksteen voor de tweede maal in het schooljaar 2020-2021 bezoek gehad
van de Inspectie van het Onderwijs.
Onderzocht is het functioneren van een lesobservatie-instrument dat de inspectie in de
toekomst wil inzetten in het stelseltoezicht naar didactisch
handelen. Dit onderzoek diende om de kwaliteit van de
vragenlijst voor inspecteurs, leerlingen en leraren te testen en
de praktische haalbaarheid van het onderzoek te bepalen.
De inspecteur vond het sowieso fijn dat ze weer scholen fysiek
kon bezoeken. Zij bemerkte in de school een mooie open sfeer.
Passend bij de uitstraling van het gebouw geven de leerkrachten
binnen die open sfeer en cultuur les en genieten de kinderen het
onderwijs. Zij heeft (net als de andere inspecteur uit het
afgelopen najaar) geen zaken gezien die niet in orde zijn.
De ontwikkeling, waarbij leerlingen meer regie krijgen bij hun
leren, past goed binnen de school. Over dit proces van schoolontwikkeling is door een deel van
het team met de inspecteur van gedachten gewisseld. Het element ‘waarom leren we iets’ zou
nog sterker naar voren mogen komen. Een andere vervolgstap die zij aanreikte was het
aanbrengen van niveauverschillen op het vlak van feedback geven. Dat echter feedback goed
naar voren kwam tijdens de observaties was al waardevol.
Het lesobservatie-instrument omvat veel vragen die gaan over zelfregulatie en zelfsturing. De
inspectie beweegt zo met haar toezicht mee met de ontwikkeling binnen de sector en ziet deze
ontwikkeling op De Hoeksteen goed terug.

Rapport en Citoresultaten
Binnenkort ontvangt u het rapport en de Cito resultaten van uw kind(eren).
Wij zijn trots op onze leerlingen en op het team! Trots op hoe we dit
ongewone half jaar met elkaar hebben gewerkt. Ook zijn we trots op de
steun die jullie de kinderen thuis hebben gegeven.
Zodra we weer op school waren hebben we met de kinderen goed gekeken
waar we aandacht aan moesten geven. En dat blijven we doen. Omdat we
werken met de aanpak  ‘Leren Zichtbaar Maken’ leren de kinderen ook waar
ze aan kunnen werken om weer een stap verder te komen.
Zoals elk jaar bekijken en bespreken we de resultaten van de groep en van
elk kind, zodat we elk kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Hierbij maken we gebruik van
de expertise van de leerkrachten en onderwijsassistenten. We zijn blij dat we komend jaar
verder kunnen met acht groepen en de Taalklas. En natuurlijk hopen we dat ouders straks weer
de school in mogen om ons daarbij te ondersteunen. We hebben jullie echt gemist.

Afscheid van 6 OR leden
Dinsdagavond 22 juni hebben we afscheid genomen van 6 OR
leden. Voor de meesten van hen gaat hun kind naar groep 8 of van
school. We namen afscheid van: Annemarie Boekee (voorzitter),
Carla Alberts (secretaris), Sabrina Boer, Gerda Verloop, Christel
Heijmans en Irene Russcher. We willen deze ‘OR ouders’
hartelijk bedanken voor hun jarenlange, tomeloze inzet en
gezelligheid! We gaan ze missen!
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Werkt u ook graag samen in een commissie en wilt u ook leuke activiteiten organiseren voor de
kinderen? Dan zijn wij op zoek naar u!

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 een paar 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! Mailen kan naar or.hoeksteen@csgdewaard.nl. En heb je vragen, dan kun je
deze stellen aan Margo Hofstede (m.hofstede@csgdewaard.nl), collega (Taalklas) op de
Hoeksteen en namens school contactpersoon van de OR. Alvast heel hartelijk bedankt!

Juffen- en meesterdag
Woensdag 30 juni houden wij juffen- en meesterdag op de
Hoeksteen.
De groepen 4 t/m 8 en een deel van de taalklas doen mee aan de
vossenjacht. Zij gaan in groepjes (onder begeleiding) op zoek naar de
vossen. De leerlingen nemen hun eigen pauzehap en drinken mee.
Onderweg krijgen zij nog iets lekkers.

De groepen 1, 2, 3 en de overige leerlingen van de taalklas gaan naar speeltuin Jeugdland in
Nieuw-Beijerland. De kinderen kunnen van 08.30 uur tot 09.00 uur daar gebracht worden.
Het adres is Mauritsstraat 38. Voor de kinderen die op de BSO zitten wordt gezorgd dat zij
gebracht en gehaald worden. Tussen 12.00 uur en 12.30 uur kunnen de kinderen weer
opgehaald worden. De leerkrachten zorgen voor iets te eten en te drinken.
Wij hopen op een leuke, gezellige en feestelijke ochtend.

“Vele handen maken licht werk” - schoonmaak groep 1 t/m 3
Omdat er een lange tijd met het speelgoed in de onderbouw is gespeeld
krijgen de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 1 t/m 3
donderdagmiddag 8 juli diverse spelletjes/puzzels e.d. mee naar huis.
Wij willen u vragen om dinsdag 6 juli of woensdag 7 juli uw kind een
(boodschappen) tas mee te geven naar school, voorzien van naam. Wij vullen de
tas dan met het nodige materiaal. Wilt u dit materiaal schoonmaken en weer op
school inleveren op maandag 12 juli? Alvast hartelijk dank voor uw hulp.
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Groep 3 maakt letterfoto’s
Vandaag heeft groep 3 een activiteit gehad met Xenia van de bibliotheek.
We hebben geleerd over foto’s en camera’s. Hoe was dat vroeger eigenlijk?
Toen maakte je geen foto’s met je telefoon maar had je een grote camera.
Ook het afdrukken van die foto’s ging anders.
We mochten daarna zelf met tablets foto’s maken. Foto’s van letters die we
op het schoolplein konden vinden. Het konijnenhol was bijvoorbeeld de “o”. De
laatste opdracht was: maak letters met elkaar.
Het was een leuke ochtend met een hoop letters!

Nieuws uit de schooltuin
De afgelopen periode is juf Marianne samen met de leerlingen aan het
werk geweest in de schooltuin. De leerlingen zijn weer een hoop te
weten gekomen over verschillende planten, insecten en
natuurverschijnselen. Wat zij hebben geleerd en beleefd kunt u hier
lezen.

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding!
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De
Waard denkt, praat en beslist mee over allerlei beleidszaken op
stichtingsniveau en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van
het onderwijs op de scholen in de Hoeksche Waard.

De GMR heeft over bepaalde onderwerpen advies- en/of
instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan
het personeelsbeleid, de besteding van financiële middelen, de
kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije
dagen, de formatieplanning, etc.

De GMR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. De GMR bestaat uit acht leden: 4 ouders en
4 personeelsleden. Meer informatie over de GMR is te vinden op de website.

Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op schoolniveau spelen, over
individuele personeelsleden of over belangenbehartiging.

Inmiddels is het gelukt om de bestaande vacature in te vullen. Thans is er echter een nieuwe
vacature ontstaan waardoor we opnieuw een kandidaat zoeken die de oudergeleding van onze
GMR kan komen versterken.

Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken:

● Warm voorstander van christelijk onderwijs.
● Ouder van één van de leerlingen op een school van CSG De Waard.
● Brede maatschappelijke oriëntatie.
● Bereid en in staat mee te denken op bovenschools en strategisch niveau.

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact op met Marjon
Dekker, voorzitter (dekkermarjon.md@gmail.com) Jovanka de Jong, secretaris
(j.dejong@csgdewaard.nl) of het bestuurssecretariaat (bestuur@csgdewaard.nl). Aanmelden
kan tot en met dinsdag 29 juni 2021 bij Jantine Zilverschoon (j.zilverschoon@csgdewaard.nl).
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