NIEUWSBRIEF
September 2011
www.dehoeksteen.nl
info@dehoeksteen.nl
Gravenburg
Maresiusstraat 23, 9746 BH
Groningen, tel: 050-2103434

Locatie Reitdiep
Maresiusstraat 20, 9746 BJ
Groningen, tel 06-12557170

Welkom
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. We heten alle kinderen en
hun ouders van harte welkom. Het is nog een beetje wennen, een
andere klas, een andere juf of meester, voor iedereen toch wel weer
spannend.
We gaan er met elkaar een fijn jaar van maken. Met Kanjeren,
sportdagen, vieringen en projecten. In het bijzonder willen we onze
nieuwe directeur, Jos Groenewold, van harte welkom heten en een
goede tijd op De Hoeksteen toewensen.
Trefwoord
Woorden: Geschreven, gezongen of gesproken: in woorden geven
we weer wat ons raakt. Zelfs datgene waar geen woorden voor zijn.
Bijbel: Koning Salomo (1 Koningen 3 – 11)
Rugzak: Wat heb je nodig om te leven? Water, brood, liefde,
leefregels... Wat is basis, wat is luxe?
Bijbel: Het volk Israël in de woestijn (Exodus 12 t/m 35)
Informatiegids
Vrijdag a.s. ontvangt u de informatiegids met informatie over de gang
van zaken op school. We gaan ervan uit dat u deze goed doorleest
en bewaart. Op de website vindt u veel informatie. Dit geldt ook voor
de schoolgids, verschillende protocollen, nieuwsbrieven, foto's e.d.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de schoolleiding. Voor vragen of
onduidelijkheden kunt u mailen naar info@dehoeksteen.nl.
'Gouden Weken'
De eerste twee schoolweken staan in het teken van kennismaking en
groepsvorming. We doen dit in de vorm van spelletjes en andere
activiteiten. Daarbij maken we gebruik van de Kanjermethode.
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Bewegingsonderwijs
Donderdag starten we met het schoolzwemmen en de
gymnastieklessen. De leerlingen uit de groepen 1 en 2 gaan voor
lessen naar het speellokaal. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8
hebben twee maal per week bewegingonderwijs. De groepen 3
hebben 1x per week een les in het speellokaal onder begeleiding van
hun leerkracht.
Rooster zwemmen in de Parrel:
Groep M4a en M4b
Groep M5a, M5b en R4/5

Rooster gymnastiek:
Maandag
08.30-09.10
09.10-09.50
09.50-10.30
10.40-11.20
11.20-12.00
13.15-13.55
13.55-14.35
14.35-15.15
Donderdag
08.30-09.10
09.10-09.50
09.50-10.30
10.40-11.20
11.20-12.00
13.15-13.55
13.55-14.35
14.35-15.15

14.0014.30
09.0009.30

Dinsdag
Donderdag

Groep M5a
Groep M5/6B
Groep M6a
Groep M7a
Groep M8b
Groep R4/5
Groep R3a
Groep M8a
Groep M4a
Groep M6b
Groep M6a
Groep M4b
Groep M8a/M8b wisselend
Groep M3b
Groep M3a
Groep M7a

Personeel
Juf Fenneke is ernstig ziek en we maken ons toch wel grote zorgen.
Haar lesgevende taken worden ingevuld door juf Leonie Giesen. Juf
Miranda werkt op maandag, dinsdag en woensdag in groep M7a.
Binnenkort gaat zij ook weer op donderdag en vrijdagmorgen
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werken. Tot die tijd werkt juf Sijanne de Boer op donderdag en
vrijdag in groep M7a.
Informatieavond groepen 3 t/m 8
Dinsdag 20 september is de informatieavond voor de groepen 3 t/m
8. U krijgt nog een uitnodiging voor deze avond met begintijd en
programma. Op deze avond is er ook gelegenheid kennis te maken
met de nieuwe directeur, Jos Groenewold. U bent van harte welkom.
Informatieavond groepen 1 en 2
Dinsdag 27 september is de informatieavond voor de groepen 1 en
2. Hiervoor krijgt u nog een uitnodiging en kunt u kennis maken met
Jos Groenewold. Ook op deze avond bent u van harte welkom.
Sportdag groepen 3 t/m 8
De sportdag voor de groepen 3 t/m 8 wordt gehouden op woensdag
21 september. Onder het voorbehoud dat we gebruik kunnen maken
van de kleedkamers. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie
via een speciale infobrief. We hopen dat veel ouders, opa's en oma's
zich aanmelden om mee te helpen, zodat de sportdag een succes
wordt.
Sportdag groepen 1 en 2
De sportdag voor de groepen 1 en 2 in Gravenburg is in dezelfde
week op vrijdag 23 september. De sportdag voor de groepen 1 en 2,
locatie Reitdiep, wordt gehouden op dinsdag 20 september. U krijgt
hierover nader bericht. Ook bij deze activiteit rekenen we op uw hulp.
Regels en afspraken
We voeren op De Hoeksteen een duidelijk beleid ten aanzien van
gedrag, houding en respect. Uitgangspunten zijn de 'kanjertaal' en de
'kanjerafspraken' die u overal in de school tegen komt:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
We lachen elkaar niet uit
Niemand doet zielig
Zo creëren we voor alle kinderen een veilige en vertrouwde
omgeving, waarin ze met plezier een groot deel van hun dag
doorbrengen.
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Kinderpostzegels en kaarten
Vanaf woensdag 28 september t/m vrijdag 7 oktober 2011 gaan
meer dan 200.000 kinderen op pad om kinderpostzegels en kaarten
te verkopen. Ook onze groepen 8 doen mee. Het thema van de
Kinderpostzegelactie 2011 is ‘Geef kinderen een veilig thuis’.
Brengen en halen
De kinderen mogen tien minuten voor aanvang van de les naar
binnen. Dit houdt in om 08.20 uur en 13.05 uur. Vanaf groep 4 gaan
de leerlingen na de eerste week zelfstandig naar binnen. Er zijn twee
ingangen. Bij gang 4 gaan de leerlingen van groep 1 t/m 3 naar
binnen en bij gang 5 gaan de leerlingen van groep 4 t/m 8 naar
binnen. Houdt u het afscheid kort? De leerkrachten willen om 08.30
uur en om 13.15 uur met de lessen beginnen. In groep 3 mogen de
ouders tot aan de Herfstvakantie mee naar binnen. Als u de
leerkracht wilt spreken, kunt u na schooltijd naar binnen lopen of
bellen om een afspraak te maken.
Ziekmeldingen
Bij ziekte graag afmelden tussen 08.00 uur en 08.20 uur. Dat
voorkomt dat de leerkracht de klas uit moet om contact met u op te
nemen.
GEZOCHT: Coördinator Luizenopsporingsteam (LOT)
Wij zoeken een nieuwe LOT-Coördinator. Rene Klaassens heeft de
afgelopen jaren de coördinatie op zich genomen en wil dit overdragen
aan een ander. Er wordt gecontroleerd met zo’n 20 ouders in groepjes
van 2 tot 5 mensen +/- 3 a 4 klassen. De planning en registratie wordt
gedaan door de coördinator en hij of zij springt, daar waar mogelijk,
eventueel bij met de controles. Controles vinden na iedere vakantie
plaats. Bij interesse contact opnemen met Alide Rensen, locatieleider
Maresiusstraat.
Tussen de Middag Opvang (TMO)
De coördinatie van het overblijven voor de locatie Gravenburg wordt
verzorgd door Simone de Ruiter, bereikbaar via 06-49493789 of
s.deruiter@sksg.nl. Voor de locatie Reitdiep kunt u vanaf maandag 12
september terecht bij Jinke Harmes, bereikbaar via 06- 47791642 of
j.harmes@sksg.nl. Beide coördinatoren zijn op locatie op maandag,
dinsdag en donderdag van 11.45-13.15 uur.
Voor nieuwe aanmeldingen of wijzigingen moet u een inschrijf-/
wijzigingsformulier invullen. Dit formulier is op school te verkrijgen bij
de conciërge. U kunt ook de formulieren via de website van school
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downloaden zijn. Voor financiële vragen kunt u bellen met de afdeling
‘Financiële zaken’ van SKSG, 050-3138304.
Oproep namens de TMO Gravenburg
Voor het TMO- team zijn wij dringend op zoek naar overblijfkrachten!
Lijkt het u leuk om kinderen tijdens hun pauze, tussen 12.00-13.05
uur, te begeleiden, neem dan contact op met Simone de Ruiter (per
keer krijgt u een kleine vergoeding).
Heeft u misschien speelgoed over? Wij zijn heel blij met barbie’s/
kleine poppen/ auto’s/ knutselspullen/kralen en ander handzaam
speelgoed, mits in goede staat. I.v.m. hygiëne willen wij geen
knuffels!
De sociaal verpleegkundige op school
Een kind opvoeden is leuk en als ouder doe je dat met zorg en liefde.
Elke ouder vraagt zich echter wel eens af hoe hij of zij iets moet
aanpakken. En soms zijn er vragen.
U kunt een afspraak met mij maken via de leerkracht of interne
begeleidster (IB-er). Ik bel u vervolgens op om een afspraak te
maken. Het is ook mogelijk om zelf direct contact op te nemen.
Adresgegevens: Wilco van der Meer,Sociaal Verpleegkundige GGD
Groningen,e-mail: w.vandermeer@hvd.groningen.nl, tel:0503674194
Agenda September
Maandag 19 sept
Dinsdag 20 sept
Dinsdag 20 sept
Woensdag 21 sept
Vrijdag 23 sept
Dinsdag 27 sept
Woensdag 28 sept
Donderdag 29 sept

Ouderraadsvergadering
Sportdag groepen 1 en 2 Reitdiep
Informatieavond groepen 3 t/m 8
Sportdag groepen 3 t/m 8
Sportdag groepen 1 en 2 Gravenburg
Informatieavond groepen 1 en 2
Start Kinderpostzegelactie
Studiemiddag: Alle leerlingen vrij
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