Een gezonde school in een uitdagende leeromgeving met onderwijs op maat

Tel. 0113-626127
e-mail school:
hoeksteen@alphascholengroep.nl
e-mail directie: B.Wille@alphascholengroep.nl

Nieuwsbrief 3 ’17 – ‘18

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
-

De agenda
Bericht van David
Het vakantierooster
Fusie Alphascholengroep en Nobego
Actie Schoenmaatjes
Schoolfruit
De hal van de school
Onze jarigen in november
Schoolregels
We zijn trots op….
KIVA
Ik val op
Bedankt

Agenda: de belangrijkste data dit schooljaar
Voor 28 november
dinsdag 5 december
donderdag 21 december
maandag 8 januari
dinsdag 6 februari
7 t/m 15 februari
vrijdag 16 maart
donderdag 29 maart
vrijdag 20 april
week van 4 juni
vrijdag 22 juni
week van 25 juni
woensdag 4 juli
donderdag 5 juli
vrijdag 6 juli

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

inleveren gevulde schoenendoos
sinterklaasviering
kerstviering in de Maartenskerk
Alpha studiedag (kinderen vrij)
studiedag team (kinderen vrij)
10 minuten gesprekken
pannenkoeken dag
Paaslunch
Koningsdag
schoolkamp en schoolreisjes
studiedag team (kinderen vrij)
10 minuten gesprekken
musical en afscheid groep 8
spelletjesdag
opruimdag (kinderen vrij)

De agenda wordt elke nieuwsbrief geactualiseerd.
De laatste agenda is altijd leidend.

Beste ouders,
In de eerste nieuwsbrief heb ik aangegeven dat ik helaas door de ziekte van Inge, mijn vrouw,
voorlopig geen directietaken uit kon voeren.
Na een periode van spannende onderzoeken zijn bij Inge begin oktober de behandelingen opgestart.
Gelukkig gaat het de afgelopen weken best goed.
De behandelingen met chemo en bestralingen duren nog tot begin december.
In de periode tot de Kerst kan ik ondersteunend, op school of thuis, enkele directietaken uitvoeren.
Ik vind het enorm fijn dat de directietaken op de Hoeksteen door Bert overgenomen zijn, dat geeft
veel rust. Het is ook bijzonder plezierig om zelf weer af en toe op school aanwezig te kunnen zijn.
We hebben in de afgelopen moeilijke maanden erg veel steun gehad aan alle berichtjes, kaartjes,
bloemen, appjes etc. die we ontvangen hebben.
Hartelijk dank daarvoor!
Met vriendelijke groet,
David
Vakantierooster 2017-2018
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ma 25/12 - vr 05/01
ma 19/02 - vr 23/02
vr 30/03 - ma 02/04
ma 23/04 - vr 04/05
do 10/05 – vr 11/05
ma 21/05
ma 09/07 – vr 17/08

Fusie
Groen licht van het ministerie voor de fusie tussen Alpha Scholengroep en
Stichting Nobego
Vrijdag 6 oktober heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap groen licht
gegeven voor de fusie tussen Alpha Scholengroep en de Stichting Nobego. Op alle
onderdelen heeft de Commissie FusieToets positief geadviseerd aan het ministerie.
Uiteraard zijn we erg blij dat het officiële traject voor toestemming bij deze positief is
afgerond.
Per 1 januari 2018 zijn we dan één organisatie met 24 scholen: 15 van christelijke- en 9
van openbare signatuur verdeeld over de gemeenten Noord-Beveland, Goes, Kapelle,
Borsele en Reimerswaal. Voor de kinderen zullen er geen veranderingen optreden, alle
personeelsleden van de 24 scholen gaan gewoon door met datgene waar ze goed in zijn:
goed onderwijs geven om het maximale uit de talenten van uw kinderen te halen.
Mocht u nog vragen hebben dat kunt u zich altijd richten tot de directeur van uw school.
Met vriendelijke groet,
Ad Vis, voorzitter College van Bestuur Alpha Scholengroep.
Pim van Kampen, voorzitter College van Bestuur Stichting Nobego.

Juf Mappy 40 jaar op de Hoeksteen
Juf Mappy werkt al veertig jaar in het onderwijs, sterker nog….al die veertig jaren werkte
ze voor de Hoeksteen! En daar zijn wij heel blij mee. We hopen dat ze er nog heel wat
jaartjes aan vast kan en mag plakken!
Van harte gefeliciteerd namens je collega’s en alle anderen die bij de Hoeksteen
betrokken zijn! En bedankt voor je altijd positieve inzet!

Actie Schoenmaatjes
De komende week worden in alle klassen de dozen versierd. Daarna komen ze mee naar
huis om te vullen. In de folder die de kinderen voor de herfstvakantie meekregen kon u
lezen wat er in mag en wat niet. Te denken valt aan schriften, stiften, knutselspulletjes
maar ook tandpasta en een tandenborstel en zeep. Kleine knuffeltjes voor de jongere
kinderen. De € 6.50 verzendkosten worden betaald door de diaconie van de
Maartenskerk, zodat u daar geen extra kosten aan heeft en wat nieuwe spulletjes kan
kopen om in de doos te stoppen. Het leukste is het wanneer u de doos samen met de
kinderen vult, zodat ze leren delen. Is de doos klaar dan de sticker erop met de
vermelding voor wie de doos is bedoeld: jongen of meisje en welke leeftijd. U kunt de
code ook activeren en dan hoort uw zoon/dochter waar de doos is heengegaan. De doos
in de week van 20 november weer inleveren op school. Juf Mappy brengt ze op 28
november weg. Vast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Schoolfruit
Op 14 november starten we weer met het
schoolfruit. Per week krijgen we 3 soorten fruit
die in de pauzes door de kinderen gegeten
kunnen worden. Wij zouden het heel fijn vinden
dat uw kind minimaal 2 keer per week gebruik
maakt van het fruit en geen koek of snoep eet in
de pauze. In elk geval op woensdag want dan is
het Gruitdag, dus dan zeker groente of fruit
mee naar school. Zo willen wij stimuleren dat de
kinderen een gezonde pauzehap gebruiken. Vorig
jaar was het een groot succes en diverse
groenten en fruit vielen bij uw kinderen erg in de
smaak. Samen bouwen we op deze manier aan
een gezonde school.

De hal van de school

De hal van de school is aan een flinke opfrisbeurt toe! De hal is rommelig en nodigt niet uit
om lekker in te werken. Dit gaat gelukkig veranderen. Vanuit Alphascholengroep is er budget
vrij gemaakt om van de hal een fris en uitdagend leerplein te maken met een stilte gedeelte
en een gedeelte waar kinderen samen kunnen werken en waar de mogelijkheid is om
groepsoverstijgend aan de slag te gaan. Het team is momenteel bezig om een plan te maken
dat past bij de visie van de school. We houden u op de hoogte!
Onze jarigen in november
Daniëlle Kramer- Jesse Dekker - Daan Jansse - Tim Oosterwijk
Gefeliciteerd allemaal en een super toffe verjaardag gewenst!

Schoolregels
Omdat we gestart zijn met 2 nieuwe leerkrachten hebben we de schoolregels met elkaar
besproken. Om zo in iedere groep dezelfde regels te hanteren. We hebben de regels met
de kinderen besproken en we gaan met elkaar de regels naleven.
Eén regel willen we er even uitlichten en dat is: De kleuters worden ‘s morgens in de groep

gebracht. De andere leerlingen en hun tassen blijven buiten (uitzonderingen graag eerst melden bij
de leerkracht).
Dit om te voorkomen dat kinderen binnen zijn terwijl de leerkrachten vanaf kwart over 8 buiten zijn.

.
Bij regen geldt de volgende regel: Bij slecht weer beslissen de leerkrachten of ze de kinderen vanaf
8.15 uur binnenlaten.
We zijn trots op…..
-

-

-

De brief die we kregen van de provincie Zeeland met daarin de volgende tekst: u
heeft de hertoetsing voor het Zeeuws Verkeersveiligheidlabel met glans
doorstaan. Uit de rapportage van de auditeur blijkt heel duidelijk dat de bij u op
school gegeven verkeerseducatie van zeer hoge kwaliteit is.
De ateliers op vrijdagmiddag waar kinderen en ouders met groot enthousiasme
aan de slag zijn en werken aan hun talenten of nieuwe talenten ontwikkelen…..
Als u een idee heeft voor een leuke activiteit, iets waar u zelf goed in
bent….ideeën zijn zeker welkom!
Ons team dat, bij afwezigheid van de directeur, zelf een jaarplan voor 2017/2018
heeft opgesteld en daarmee enthousiast aan de slag is gegaan!
De nieuwe rekenmethode die goed past bij het rekenonderwijs dat we geven op
de Hoeksteen.

-

Het vignet gezonde school!
De chromebooks die we hebben aangeschaft, waardoor de kinderen individueel en
samen digitaal aan de slag kunnen. Dit zorgt voor grote leerlingbetrokkenheid en
voor mooie stappen in het leerproces!

KIVA
Nadat in alle groepen we gestart zijn met Goed van Start en er in iedere groep een
contract, met de afgesproken regels, is ondertekend, starten we nu weer met de KIVAlessen. Wat is KIVA?Het Kiva programma is een preventief programma om pestgedrag te
voorkomen. De nadruk ligt op positieve groepsvorming.
De kinderen werken met elkaar en met de leerkrachten aan een fijne sfeer in de
groepen. Door middel van groepsgesprekken worden de kinderen mede verantwoordelijk
gemaakt voor de sfeer in de groepen. De groepen voeren plannen uit en bekijken nadien
of de plannen goed zijn uitgevoerd. De leerkrachten ondersteunen hierbij en geven
positieve feedback.
Een groepsgesprek is een vorm om met elkaar stil te staan bij het functioneren van de
groep.Er zijn 2 soorten gesprekken. Het preventieve groepsgesprek en het curatieve
groepsgesprek.
Preventief: vinden het hele jaar door en gaan onder andere over wat is een fijne groep,
hoe kunnen we een fijne groep maken en wat is het verschil tussen plagen en pesten.
Curatief: Deze gesprekken worden gevoerd wanneer er problemen in een groep zijn.
Samen met de kinderen wordt dan gekeken hoe dit op te lossen is. Er wordt geen
schuldige aangewezen, maar er wordt samen gezocht hoe kan de situatie opgelost
worden.
In de Kivalessen wordt dus veel gepraat, maar ook door rollenspellen
of drama wordt met de verschillende thema’s gewerkt.Het eerste
thema is: Wij werken aan een leuke, gezellige groep en
behandelen elkaar met respect. Via de nieuwsbrief zullen wij u op
de hoogte houden over de lessen. Heeft u vragen kunt u altijd bij
één van de leerkrachten terecht.

Ik val op

De fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer.
Zien en gezien worden is voor fietsers van groot belang.
In het najaar wordt daar aandacht voor gevraagd in de
campagne 'Ik val op'.
De campagne is een initiatief van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu en wordt uitgevoerd in
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, TeamAlert,
Fietsersbond en de ANWB.
In het kader van deze campagne wil ik als verkeersjuf op maandag 20 november de
fietsen van de kinderen van groep 4 t/m 8 controleren op verlichting.
Wie kan en wil mij helpen op maandag 20 november van 9.00 tot we klaar zijn?
Graag aanmelden bij mij!
Juf Mappy

Bedankt
Wat een verrassing vorige vrijdag toen ik op school kwam. Daar stonden alle kinderen op
het plein met een mooie bloem.
40 jaar juf Mappy. Dat verdiend een bloemetje dachten de collega’s en de kinderen. Ik
wil dan ook iedereen bedanken voor de bloemen felicitaties en het leuke lied.
De 40 jaar zijn ongemerkt voorbij gegaan en in die 40 jaar heb ik heel veel kinderen
voorbij zien komen en les mogen geven. Daar ben ik heel dankbaar voor en ik hoop ook
nog een poosje door te kunnen gaan, want voor mij is het echt fantastisch om te kunnen
en mogen werken met de kinderen. Juf Mappy.

