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God zal je geven
een onbegrensd geluk
in een onbegrensde tijd
We zijn heel erg verdrietig door het veel
te vroege overlijden van onze collega en
juf
Fenneke van Essen
Een juf vol liefde voor haar leerlingen
We bidden de familie en naaste vrienden
God's troost en nabijheid toe
Leerlingen, team, ouderraad en
medezeggenschapsraad
cbs De Hoeksteen Groningen
Bestuur en Raad van Toezicht VCOG
Terneergeslagen en intens verdrietig delen we u mee dat zondag jl., op
55-jarige leeftijd, onze collega Fenneke van Essen is overleden.
Fenneke werkte op de locatie in Gravenburg.
Onze gedachten gaan uit naar de naaste familie en vrienden.
Op veel te jonge leeftijd hebben ze definitief afscheid moeten nemen van
Fenneke.
Dat valt zwaar en het zal tijd kosten om dit verlies een plek te geven.
Gelukkig zijn er die onuitwisbare herinneringen aan alles wat Fenneke
heeft betekend. Herinneringen die in de moeilijke momenten houvast
kunnen en zullen geven.
Mede namens de school is in het Dagblad van het Noorden bovenstaande
advertentie geplaatst.
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Trefwoord
Zien: Wat we zien en wat we denken te zien, wat anderen ons laten zien
of juist verbergen. Met je hart zien wat je ogen nog niet waarnemen.
De kop is er af!
Mijn eerste weken als directeur van de Hoeksteen (Gravenburg en
Reitdiep) zitten erop. Een periode die mij heeft laten ontdekken dat ik trots
mag zijn deze basisschool te mogen aansturen.
Een school waar leerlingen met plezier naar school gaan en waar ouders
een grote betrokkenheid tonen. Tel daarbij op het enthousiasme en de
grote inzet van het schoolteam en je hebt als directeur het volste recht om
echt trots te zijn. In de meeste groepen heb ik inmiddels al een kijkje
mogen nemen. Wat natuurlijk direct opvalt is dat alle tafels, stoeltjes,
kasten, computers, lesmethoden, de digitale schoolborden etc. etc.
helemaal nieuw zijn. En dat is na alle ellende die de brand van vorig jaar
heeft veroorzaakt toch wel weer een lichtpuntje. En dan in de loop van
2012 ook nog eens twee nieuwe schoolgebouwen. Alle voorwaarden zijn
dus aanwezig om er samen de schouders onder te zetten en de school
verder uit te bouwen rondom de talenten en mogelijkheden van onze
leerlingen. Hoewel er heel veel tijd geïnvesteerd moet worden in de
formele splitsing van de Hoeksteen werken we ook al hard aan het
schoolplan voor de komende vier jaren. Een document dat ons helpt om
alle verbeteringen en ontwikkelingen planmatig te kunnen implementeren.
Afgelopen donderdag (29-9) hebben we met alle leerkrachten al een
vruchtbare studiemiddag gehad. Plannen genoeg! We zullen u
vanzelfsprekend regelmatig bijpraten over de voortgang. We gaan vast
en zeker een goede samenwerking tegemoet. Misschien nog even ten
overvloede: wanneer u graag even persoonlijk wilt kennismaken, bent u
van harte welkom.
Jos Groenewold
Streefscholing
De eerste scholingsbijeenkomsten voor de leerkrachten van de groepen 3
t/m 8 zijn al achter de rug. In een begeleid traject door de RUG, het Cito
en het Cedin willen we in groep 6, en 8 het begrijpend lezen nader onder
de loep nemen. Centraal staat de aanpak van teksten en de interventies
van leerkachten die kunnen leiden tot hogere opbrengsten bij de
leerlingen. Na de herfstvakantie gaan we de eerste teksten en aanpakken
(van onze eigen leerlingen) analyseren in aanwezigheid van dr. D.D.N.M.
Kostons. De leerkrachten van de groepen 3,4 en 5 zitten in de
schoolbanken om het opbrengstgericht werken praktisch naar de
werkvloer te vertalen. Simpelweg gezegd komt het erop neer dat we in
elke groep sowieso op drie niveaus de lesstof willen aanbieden om
tegemoet te omen aan de verschillen tussen leerlingen.
We leren vooraf (!) streef(-leer)doelen te stellen zodat we beter kunnen
evalueren of de goede keuzes zijn gemaakt in onze aanpak.
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Een grote omslag, omdat we in het basisonderwijs gewend waren (en
vaak nog zijn) om pas achteraf (nadat bijvoorbeeld een toets gemaakt
was) te kijken hoeveel antwoorden goed of fout waren. Hulp bieden
gebeurde dan na de toets. We willen de hulpvraag van leerlingen dus
veel meer betrekken in het dagelijkse doorlopende onderwijsleerproces.
Inloopmiddagen
Uit de onderzoeken die we vorig schooljaar ook hebben uitgezet onder
ouders, wordt regelmatig het woord communicatie en transparantie als
aandachtspunten genoemd. Daar willen we natuurlijk mee aan de slag.
Een eerste aanzet daartoe is het regelmatig organiseren van zgn.
Inloopmiddagen. Na schooltijd kunt u dan in het lokaal van uw zoon of
dochter het werk inzien van uw kind(eren).
De eerste twee inloopmiddagen hebben we gepland op 24 november a.s.
en 24 januari 2012. Zo blijft u op de hoogte van alle opdrachten waaraan
we binnen de school werken.
Nieuw emailadres: infomaresius@dehoeksteen.nl
We zijn druk bezig met opzetten van een nieuwe site. De eerste kleine
stappen worden gezet. De huidige site is inmiddels gesplitst. Wanneer je
op www.dehoeksteen.nl doorlinkt kom je of bij Gravenburg/ Reitdiep of bij
Siersteen. Ons emailaccount voor Gravenburg/ Reitdiep is geworden:
infomaresius@dehoeksteen.nl.
Nieuwe groep
De Hoeksteen blijft groeien! We vinden het fijn om te merken dat veel
ouders uit de wijken Gravenburg, de Held en het Reitdiep voor onze
school kiezen. Vanwege de vele aanmeldingen starten we op maandag
31 oktober met de instroomgroep M1e. Kinderen die in de loop van het
schooljaar 4 jaar worden, zullen in deze groep worden opgevangen.
Sportdagen
De sportdagen van de groepen 1 en 2 waren een groot succes. Mooi
weer, sportieve kinderen, helpende ouders en veel plezier met elkaar.
De sportdag voor de groepen 3 t/m 8 zal later in het jaar plaatsvinden.
Hier ontvangt u tzt informatie over.
Kinderboekenweek: 5 t/m 14 oktober
De Kinderboekenweek geeft ieder jaar weer inspiratie om van leeslessen
iets bijzonders te maken. En dit jaar is het extra spannend! Het motto van
de kinderboekenweek is Superhelden! Over dapper durven zijn. In alle
groepen wordt veel aandacht besteed aan lezen, voorlezen en boeken die
over superhelden gaan. Vrijdag 14 oktober tussen 11.15 uur en 12.00 uur
wordt de boekenweek afgesloten met een boekenmarkt. U ontvangt
daarvoor nog een uitnodiging.
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Ouderraad - locatie Reitdiep
Met ingang van dit schooljaar is de locatie Reitdiep vertegenwoordigd in
de ouderraad. Er hebben zich al vier enthousiaste ouders aangemeld,
maar we zijn nog op zoek naar twee nieuwe leden voor de ouderraad.
Als lid van de ouderraad ben je actief betrokken bij de organisatie van
feestdagen op school, waaronder sinterklaas en kerst. Mocht u zich willen
aanmelden, of behoefte hebben aan meer informatie over de ouderraad
dan kunt u terecht bij Lisanne Ybema, leerkracht groep R1/2b.
Overblijfkrachten gezocht!
Wij zijn met spoed op zoek naar overblijfkrachten voor cbs de Hoeksteen
en obs Meander. Dit geldt voor de maandag, dinsdag en donderdag van
11:55 uur tot 13:10 uur. Voor uw hulp krijgt u per dag een
vrijwilligersvergoeding van 8 euro. Daarnaast hoeft u voor uw eigen
kinderen geen TMO kosten te betalen. Komt u ons helpen? Voor
aanmeldingen en meer informatie kunt u contact opnemen met Jinke
Harmes, TMO coördinator Reitdiep. E-mail: j.harmes@sksg.nl of telefoon:
06-33185842.
Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds
Zoals ieder jaar ontvangen sommige ouders een brief van de Gemeente
Groningen voor het aanvragen van de Tegemoetkoming Ouderbijdrage
Schoolfonds. Met deze tegemoetkoming verstrekt de Gemeente
Groningen een betaling voor o.a. het schoolfonds, schoolreisje en andere
indirecte schoolkosten. U kunt deze bijdrage innen en de betalingen zelf
aan de school overmaken. Een andere mogelijkheid is deze
tegemoetkoming rechtstreeks door de gemeente Groningen aan de
Hoeksteen over te laten maken. Daarmee zijn alle onkosten gedekt.
Wij adviseren ouders die een dergelijke brief hebben ontvangen dan ook,
deze voor 1 december as. in te leveren bij Anja Diever, administratie aan
de Siersteenlaan 480-1. Na deze datum zal school de brief niet meer
kunnen aannemen!
Kinderpostzegels en kaarten
Woensdag 28 september is de Kinderpostzegelactie gestart. Het thema
van de Kinderpostzegelactie 2011 is „Geef kinderen een veilig thuis‟.
Herhaalde oproep: Coördinator Luizenopsporingsteam!
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 in 3 of 4 klassen. De planning en registratie wordt gedaan
door de coördinator en hij/ zij springt eventueel bij met de controles.
Controles vinden na iedere vakantie plaats. Bij interesse contact opnemen
met Alide Rensen, locatieleider Gravenburg.
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Nieuws van de bibliotheek
Kinderboekenweek staat in het teken van superhelden. Samen met
Forum Images en het Kunstencentrum heeft de bibliotheek een
gevarieerd programma samengesteld.
Feestmiddag (4+): Met knutselspeedworkshop, spierballensoep maken,
superheldjes kleien en nog véél meer, Woensdag 5 oktober van 14.00 –
16.00 uur (gratis)
Theatervoorstelling “Pudding Tarzan” (6+):(door studenten van KTM)
Iwan kan niet lezen en dat bezorgt hem véél ellende. Maar dan mag hij
voor één dag een wens doen….Dinsdag 11 oktober om 16.00 – 16.30 u.
Gratis op vertoon van toegangskaartje (op te halen in de bibliotheek).
Groninger Kinderboekenbal (6+):Met Drum ‟n Bassie, workshop Cape &
masker maken, animatieworkshop en nog véél meer. Woensdag 12
oktober van 14.00 – 16.00 uur in Forum Images. Entree € 2,50
Tot en met de herfstvakantie:Raadselroute, computerquiz “Helden van
papier” tijdens openingstijd in de bibliotheek.
Kijk voor het volledige programma op www.mijneigenbibliotheek.nl
Voor de nieuwe leerlingen op school: Alle kinderen kunnen, tot ze 18 jaar
zijn, gratis lid worden van de bibliotheek. Kom samen naar de bibliotheek,
neem een legitimatiebewijs mee en uw kind kan meteen boekjes lenen.
Nieuwe AVI-niveau‟s: Sinds vorig jaar hanteert de bibliotheek een nieuwe
indeling voor de boekjes om te leren lezen. Vraag in de bibliotheek naar
verdere informatie.
Vensterpas: Met een Vensterpas een jaar lang deelnemen aan de
activiteiten van de Activiteitenladder. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar uit
de stad Groningen. Nu tijdelijk voor € 2,50 !!(de Vensterpas is tegelijkertijd
bibliotheekpas)
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:050-3674194
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Opvoeden kan erg lastig zijn
“De kinderen willen niet luisteren, ik moet alles tien keer herhalen. Alleen
als ik schreeuw reageren ze nog”
“Ik voel me meer een politieagent dan ouder”
“Iedere ochtend moet ik een veldslag leveren om mijn kinderen om half
negen op school te krijgen”
“Mijn zoon vraagt voortdurend negatieve aandacht en als hij zijn zin niet
krijgt reageert hij met ongelofelijke driftbuien”
“Ik doe snel boodschappen als mijn dochter naar school is, want met een
krijsend kind bij de kassa…..”
Herkent u dit en vraagt u zich ook af hoe opvoeden weer leuk kan
worden? Doe dan mee met een groepscursus positief opvoeden (Triple
P). Elker, jeugdhulp Groningen, biedt ouders die problemen ervaren met
opvoeden deze cursus gratis aan. Bedoeld voor ouders van kinderen in
de leeftijd van 2 tot 12 jaar. De cursus bestaat uit vier wekelijkse
bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur. Vervolgens zijn er drie weken
waarin telefonische ondersteuning wordt geboden en volgt er een
afsluitende bijeenkomst. In de cursus gaat u aan de slag met het ontstaan
van gedragsproblemen bij kinderen, hoe goed gedrag te stimuleren, hoe
lastig en moeilijk gedrag aan te pakken en hoe om te gaan met risicovolle
situaties, zoals naar de supermarkt of op visite gaan. U kunt zich
aanmelden via www.elker.nl/ouders (opvoeden is soms lastig; hoe wordt
het weer leuk) of via telefoonnummer 0800-355374857. Hier kunt u ook
terecht voor vragen.
Agenda oktober
Dinsdag 4 okt
Woensdag 5 okt
Woensdag 5 okt
Woensdag 12 okt
Maandag 17 t/m
vrijdag 21 okt
Maandag 24 okt
Dinsdag 25 okt

Werelddierendag
Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar
VCOG studiedag, alle leerlingen de hele dag vrij
Herfstvakantie
Weer naar school
Groep R4/5 'Juttersbuit in de klas'
Bibliotheekactiviteit
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