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1. Contact
Adres Christelijke basisschool ‘De Hoeksteen’:
Zilvermeeuw 2
3263 BP Oud-beijerland

email:
hoeksteen@csgdewaard.nl
website:
http://dehoeksteen.csgdewaard.nl

Wanneer uw kind ziek is of naar de dokter moet, moet u bellen.
Het telefoonnummer van de school: 0186-619661.

Gaat u verhuizen of verandert uw emailadres, dit graag aan de juf doorgeven of mailen via
emailadres: hoeksteen@csgdewaard.nl.

Verlof aanvragen (vrij vragen) bij Yvonne Verweij: (y.verweij@csgdewaard.nl)

Als uw kind niet met de taxi mee hoeft kunt u bellen of een email sturen naar Edad.
Telefoonnummer: 078-6179777
Email: office@edad.nl
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2. Personeel
Leerkrachten
Mariska de Man, werkt op maandag en dinsdag (m.deman@cgdewaard.nl)
Aletta Dirks, werkt op woensdag, donderdag en vrijdag (a.dirks@csgdewaard.nl)
Onderwijsassistenten
Margo Hofstede, werkt op maandag, dinsdag en vrijdag.
Arjen Naaktgeboren, werkt op woensdag en donderdag.
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3. Schooltijden

Maandag 8.30 - 14.30 uur

Dinsdag 8.30 - 14.30 uur

Woensdag 8.30 - 12.30 uur

Donderdag 8.30 - 14.30 uur

Vrijdag 8.30 - 14.30 uur

Pauze
Iedere morgen is er een pauze, de kinderen eten dan fruit en drinken wat (water, melk, sap). Ook
spelen ze buiten.
Om 12.00 uur lunchen de kinderen. Ze moeten brood en drinken (water, melk, sap) meenemen.
De kinderen spelen dan ook buiten.
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4. Methoden
Taal en Lezen
Cursus mondeling taal. Elk kind start in cursus 1. Elke ochtend een uur.

Zelf werken Rekenen

Schrijven Wereldreizigers

Op de computer
De kinderen werken regelmatig op chromebooks (kleine computers) om extra te oefenen met de
Nederlandse taal en rekenen.

Toetsen
Elke 10 weken wordt uw kind getoetst en kijken we op welk niveau het verder gaat werken.
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5. Ouders op school (gesprekken)
Twee keer per jaar nodigt de leerkracht van uw zoon/dochter u uit om op gesprek te komen om te
horen hoe het met uw kind gaat.

6. Overige informatie
De kinderen moeten binnen huisschoenen (pantoffels,slippers) dragen.

Ook laarzen voor het werk in de moestuin.

Verjaardag vieren
De kinderen mogen hun verjaardag in de klas vieren als ze jarig zijn. Ze
mogen dan 1 traktatie meenemen om aan de klas uit te delen.

7. Jaarkalender en vakantierooster

Eerste schooldag 30-08-2021
Studiedag 1 (kinderen vrij) 14-09-2021
Schoolfotograaf 16-09-2021
Informatie ochtend 22-09-2021
Herfstvakantie (kinderen vrij) 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Toetsweek 01-11-2021
Studiedag 2 (kinderen vrij) 25-11-2021
Sinterklaasfeest, 12.30 uur vrij 03-12-2021
Kerstfeest 22-12-2021
Kinderen vrij 24-12-2021
Kerstvakantie (kinderen vrij) 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Studiedag 3 (kinderen vrij) 10-01-2022
Toetsweek 17-01-2022
Schoolreisje 28-01-2022
Informatie middag 03-02-2022
Studiedag 4 (kinderen vrij) 25-02-2022
Voorjaarsvakantie (kinderen vrij) 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Toetsweek 28-03-2022
Pasen 15-03-2022 t/m 18-03-2022
Koningsspelen 22-04-2022
Meivakantie (kinderen vrij) 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart (kinderen vrij) 26-05-2022
Kinderen vrij 27-05-2022
Pinksteren (kinderen vrij) 06-06-2022
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Kinderen vrij 07-06-2022
Studiedag 5 onder voorbehoud (kinderen vrij) 15-06-2022
Toetsweek 20-06-2022
Vanaf 12.30 uur vrij 08-07-2022
Zomervakantie (kinderen vrij) 11-07-2022 t/m 19-08-2022
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