Wemeldinge, 19 oktober 2016
Beste ouders,
In deze nieuwsbrief van de directie vindt u informatie over :
-
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Volgende nieuwsbrief

Ontwikkelingen op de Hoeksteen
Het team van de Hoeksteen volgt dit jaar stichting LeerKRACHT. Na een aantal
studiedagen door de schoolcoach (juf Lucie) en de directie zijn we 6 oktober samen
gestart. Stichting LeerKRACHT zorgt ervoor dat we samen lessen voorbereiden, bij elkaar
in de groep gaan kijken en feedback geven. Afspraken worden wekelijks samen
doorgenomen en zijn ook zichtbaar op een planbord. Ook de stem van de leerlingen komt
nadrukkelijk aan bod. Behalve elkaar ondersteunen bij lessen kunnen ook regels en
afspraken op deze manier duidelijk in beeld komen. De bijeenkomsten en bordsessies
liggen al vast voor dit schooljaar. We worden hierbij ook extern ondersteund door een
expertcoach van de stichting. Het doel is : elke dag een stukje beter, voor kinderen en
leerkrachten. Als u meer wilt weten kunt u een kijkje nemen op de website :
www.stichting-leerkracht.nl
Communicatie en ouderbetrokkenheid
We vinden het dit jaar erg belangrijk om steeds activiteiten te plannen waar ook de
ouders bij betrokken zijn. We hadden al de informatieavonden en de omgekeerde 10
minuten gesprekken. Maar ook tijdens de Kinderboekenweek mochten we weer veel
ouders, opa’s en oma’s in school begroeten. In de week van 14 november krijgt u de
gelegenheid om een les van uw kind in de groep bij te wonen. We doen ons best om u zo
goed mogelijk overal van op de hoogte te brengen of te houden. Mist u informatie of
heeft u tips om dit nog verder te verbeteren, dan hoor ik dat graag van u.

Aanwezigheid directie
Dit schooljaar ben ik op de volgende dagen / dagdelen zoveel mogelijk op school
aanwezig :
Maandagmorgen
Dinsdag
Woensdag
Donderdagmiddag
Telefonische bereikbaarheid : 0630871781
E-mail : D.Bakker@alphascholengroep.nl

Schoolfruit : lekker en gezond
De Hoeksteen doet dit jaar mee aan Schoolfruit.
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen om samen groente en fruit te eten in de klas. Scholen
die meedoen krijgen eerst ongeveer twintig weken gratis schoolfruit voor alle leerlingen.
De leverancier zorgt voor een gevarieerd aanbod, zodat leerlingen nieuwe smaken
ontdekken. Scholen krijgen een lesboekje met voor elke groep een les over groente en
fruit. Daarnaast is een verdieping mogelijk via de lessen en lessuggesties van
SchoolGruiten.
In de week van 7 november starten de leveringen. De leveringen lopen t/m week 15
(totaal 20 weken)
In de week van 31 oktober ontvangen we het startpakket van het Steunpunt EUSchoolfruit en informatie over de lever dag van de leverancier.
Zeeuws Armoedepact
Op 17 oktober heeft Alpha Scholengroep het Zeeuws Armoedepact ondertekend. Dit
houdt in dat we op school gezinnen die het financieel moeilijk hebben zo goed mogelijk
ondersteunen. Ook de gemeente gaat met een ambassadeur werken waar we met vragen
om ondersteuning terecht kunnen. Zij kunnen dan doorverwijzen naar de juiste instantie.
Heeft u niet of nauwelijks de mogelijkheden om uw kind mee te laten doen aan
sportactiviteiten, (school)reisjes etc. dan kunt u dat met mij bespreken en kan ik u zo
goed mogelijk verder helpen om dit wel mogelijk te maken.
In Zeeland krijgen alle kinderen en jongeren de kansen die zij verdienen. Op school
krijgen zij onderwijs, maar kunnen zij ook mee op schoolreisjes, kunnen ze mee op kamp
en werken zij met alle moderne technieken. Thuis is er voldoende en gezond eten,
hebben ze kleren waarin zij lekker kunnen bewegen en is er voldoende speelgoed om
mee te spelen. De kinderen en jongeren ontwikkelen zich door te doen wat zij leuk
vinden: sporten, scouting, toneel of dansles. Bij ziekte of sociaal- emotionele problemen,
krijgen zij de zorg die zij nodig hebben.
De ongeveer vijfduizend kinderen en jongeren die opgroeien in armoede (in Zeeland)
staan met dit pact niet meer langs de zijlijn.
Als u wilt sparen voor schoolreisje of schoolkamp dan is dat
mogelijk. Dit kan wekelijks of bijvoorbeeld in termijnen.
U kunt dit met de leerkracht of de directie verder regelen.

Arrangementen
De scholen en de gemeente Kapelle hebben dit jaar samen
de arrangementen vastgesteld.
In de bijlage vindt u de informatie voor de komende periode.
Natuurouders : wie helpt ons?
Vorig jaar zijn we begonnen met het opknappen van de schooltuin. Dat was deze zomer
al goed zichtbaar, wat zag de tuin er vrolijk en zonnig uit. Maar we zijn nog niet klaar.
We willen graag een stuk moestuin, tunneltjes van wilgentakken maken enz. Maar we
vinden natuuronderwijs méér dan alleen een tuin. Uitstapjes naar een boerderij of het
zoeken van haaientanden zijn boeiende activiteiten waar de kinderen ook veel van leren.
Vindt u dit ook wel leuk en wilt u best wel eens meehelpen om dit mogelijk te maken,
dan hoor ik dat graag van u.
Wassen : nog enkele stippellijnen..
Er zijn al heel wat ouders die helpen om een keer de was op vrijdag mee te nemen.
Op het papier dat bij de directiekamer hangt hebben we nog enkele weken met
stippellijntjes. Als u onds ook een keer wilt helpen zouden we het erg fijn vinden als u uw
naam daar dan ook op zou willen schrijven! Alvast hartelijk dank!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief van de directie verschijnt in de week van 28 november.
Met vriendelijke groet,

David Bakker
directeur C.B.S. de Hoeksteen

