Een gezonde school in een uitdagende leeromgeving met onderwijs op maat

Tel. 0113-626127
e-mail school :
hoeksteen@alphascholengroep.nl
e-mail directie : D.Bakker@alphascholengroep.nl

Nieuwsbrief 1 ’17 – ‘18
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
- de agenda
- het vakantierooster
- uitnodiging ouderavond VIVO training
- uitnodiging omgekeerde 10 minuten gesprekken
- actie schoenendoos/zending
- afscheid en welkom op school
- onze jarigen in september
Agenda : de belangrijkste data dit schooljaar
donderdag 7 september
: ouderavond VIVO trainingen 19.30 uur
week van 11 september
: omgekeerde 10 minuten gesprekken
Van 13 t/m 27 september : juf Mappy naar Oeganda
woensdag 27 september
: schoolvoetbal jongens 7-tal
woensdag 4 oktober
: schoolvoetbal meisjes
4 t/m 13 oktober
: kinderboekenweek
dinsdag 5 december
: sinterklaasviering
donderdag 21 december
: Kerstviering
maandag 8 januari
: Alpha studiedag (kinderen vrij)
dinsdag 6 februari
: studiedag team (kinderen vrij)
7 t/m 15 februari
: 10 minuten gesprekken
vrijdag 16 maart
: pannenkoekendag
donderdag 29 maart
: Paaslunch
vrijdag 20 april
: Koningsdag
week van 4 juni
: schoolkamp en schoolreisjes
vrijdag 22 juni
: studiedag team (kinderen vrij)
week van 25 juni
: 10 minuten gesprekken
woensdag 4 juli
: musical en afscheid groep 8
donderdag 5 juli
: spelletjesdag
vrijdag 6 juli
: opruimdag (kinderen vrij)
De agenda wordt elke nieuwsbrief geactualiseerd.
De laatste agenda is altijd leidend.

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ma 16-10
ma 25/12
ma 19/02
vr 30/03
ma 23/04
do 10/05
ma 21/05
ma 09/07

- vr 20/10
- vr 05/01
- vr 23/02
- ma 02/04
vr 04/05
– vr 11/05
– vr 17/08

Uitnodiging ouderavond 7 september en informatie VIVO trainingen
Zoals vóór de zomervakantie al gemeld gaan we dit schooljaar nog meer aandacht geven
aan gedrag/ omgaan met elkaar. Niet alleen door KIVA lessen, maar ook door VIVO
trainingen.
Graag nodigen wij u uit voor de ouderavond hierover op donderdag 7 september
om 19.30 uur in school.
HET TRAININGSPROGRAMMA:
De training is een psycho-sociaal en psycho-fysieke training voor leerkrachten, ouders en
kinderen (groep 4 t/m 8) van de Hoeksteen. Alle deelnemers ervaren door middel van
bewegen eigen mogelijkheden en kwaliteiten ontdekken. Ouders en leerkrachten volgen
eerst de training. Iedereen leert eerst zorg te dragen voor zichzelf, ouders en
leerkrachten gaan als eerste de training volgen en ondergaan dezelfde ervaring als de
kinderen. Vanuit deze ervaring gaat iedereen samen verder.
De training gaat uit van de mogelijkheden van de groep en aandacht voor elkaar om te
komen tot een betere samenwerking en een respectvolle omgang met elkaar. De
leerkracht en de ouders zijn de spiegel voor de kinderen. Onder groep kan men verstaan,
het gezin, de klas, vriendengroep om uiteindelijk op een verdraagzamere manier aan
onze samenleving deel te nemen. Alles begint bij jezelf.
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De trainingen worden aan ouders, leerkrachten en kinderen aangeboden.
De training voor ouders en leerkrachten bestaat uit 1 trainingen van 1,5 uur.
De training voor de kinderen bestaat uit 5 keer 1 uur voor de groepen 4/5, 6/7 en
groep 8.
De trainingen vinden om de week plaats.
De training wordt gehouden in de school.
In de training wordt gebruik gemaakt van visueel ondersteunend materiaal
(kaartjes met korte instructies, kaarten met plaatjes).
Kinderen en ouders krijgen via de leerkracht een lesbeschrijving en de
ondersteunende kaart via de mail. Zodat ouders op de hoogte kunnen blijven
waar het kind mee heeft geoefend en geeft het de mogelijkheid hier in de
thuissituatie mee te oefenen.
De leerkracht krijgt een ondersteunende kaart en een beschrijving van de
gegeven les voor in de klas.
Leerkrachten, ouders en kinderen kunnen ten alle tijden contact met opnemen de
trainers met vragen over de les of knelpunten waar men tegen aan loopt.

Omgekeerde 10 minuten gesprekken en informatieavonden per groep
Hiervoor ontvangt u later in de week een aparte mail/brief.
Zending
Omdat de opbrengst van de zending heel erg is terug gelopen hebben we besloten om
niet meer elke maandag geld in te zamelen, maar een paar keer per jaar aandacht te
besteden aan kinderen die het zoveel minder hebben dan de kinderen op de Hoeksteen.
En dan geld in te zamelen voor die kinderen.
De eerste actie die we gaan organiseren is de bekende Actie Schoenendoos.
In november wordt deze landelijke actie altijd georganiseerd. De doos wordt op school
versierd en de kinderen vullen de doos met spulletjes die de kinderen in Afrika of
Moldavië goed kunnen gebruiken. Spulletjes van hun zelf of spulletjes die ze zelf kopen.
De diaconie betaalt de verzendkosten dus dat scheelt al in de kosten. Het streven is dat
dit jaar ieder kind een doos maakt en vult. Ze kunnen nu al dingen gaan verzamelen.
Rondom de dienst school en Kerk (maart of april) willen we weer een goed doel
ondersteunen. We hopen dat we op deze manier de kinderen leren delen met kinderen
die het veel minder hebben dan wij.

WELKOM
Na de zomervakantie is Maartje Dekker bij ons in
groep 1 gekomen. We wensen haar veel plezier bij ons in de klas en een fijne tijd op de
Hoeksteen.

AFSCHEID
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal kinderen. Nöa en Isa
Vermeulen (groep 1, 2) zijn na de zomervakantie naar ‘t Honk in Kapelle gegaan. Dies Glerum
is verhuisd naar Middelburg en Cindy Bruijnooge naar Goes. Fabiënne Boonman gaat nu in
Goes naar school. We zullen hen missen. We wensen hen succes op hun nieuwe school en
hopen dat ze snel leuke vriendjes en vriendinnetjes zullen hebben.

Onze jarigen in september
Lily Abadie

Lavinia Neves Salvador

Boris van Vliet

Ftédérique Meijboom
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Marthijn Simons
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Reave Nelis

Max Koolman

Allemaal hartelijke gefeliciteerd en een fijne verjaardag.

