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Nieuwsbrief juni ’17 – ‘18
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
- Agenda
- Vakantierooster
- Laatste schooldag
- Nieuwe kinderen in groep 1….en 8!
- Onze jarigen
- Studiedag 22 juni jl.
- Noah’s Arc Children Ministry Oeganda
- Groep 7 verkeersexamen
- Jaarverslag MR
Agenda : de belangrijkste data dit schooljaar
Woensdag 27 juni
: rapporten mee
Vrijdag 29 juni
: afsluiting laatste atelier
Week van 2 juli
: 10 minuten gesprekken
Dinsdag 3 juli
: doorschuifmoment naar nieuwe leerkrachten, groep 8 vrij
vanaf 12.45 uur
Woensdag 4 juli
: musical en afscheid groep 8
Donderdag 5 juli
: vossenjacht en afsluiting schooljaar
Vrijdag 6 juli
: opruimdag (kinderen vrij)
De agenda wordt elke nieuwsbrief geactualiseerd.
De laatste agenda is altijd leidend.
Vakantierooster 2017-2018
Zomervakantie
ma 09/07 – vr 17/8 2018
Het vakantierooster 2018/2019 ontvangt u apart voor de zomervakantie.
Vossenjacht 5 juli
Op donderdag 5 juli willen we het schooljaar afsluiten met een Vossenjacht.
De school begint om half 9. Alle kinderen zijn eerst in hun eigen klas en eten daar om
kwart voor 10 hun meegebrachte pauzehap op. De kinderen van groep 8 komen pas om
half 10 naar school.Om 10.00 uur start de vossenjacht. Om 12.00 uur verzamelen alle
kinderen weer in hun eigen klas waar ze samen lunchen. Zelf eten en drinken
meenemen. We sluiten daarna gezamenlijk het schooljaar af. Vanaf half 2 zijn de ouders
welkom om elkaar een fijne vakantie toe te wensen.

Woensdag 4 juli ruimen we de laatjes e.d. op. Wilt u de kinderen een grote plastic tas
meegeven!

WELKOM
Direct na de vakantie komen er drie nieuwe kinderen bij in groep 1. We verwelkomen: Jade
Butijn, Nora de Kok en Bram Bruijnooge. We wensen hen een heel fijne tijd toe op de
Hoeksteen. Bas Vervenne komt na de vakantie in groep 8. Veel succes en plezier Bas!

Onze jarigen in juli en augustus

Juli

Augustus

Gianni Cornelisse
Wout de Jonge

Levi Stam
Chloë Holmes
Demi Holmes

Van Harte

Thrista van Hoorn

gefeliciteerd

Laura Meirisonne

allemaal!

Barry van Opstal
Juliënne Smallegange
Mikan Verbrugge

Studiedag 22 juni 2018
Afgelopen vrijdag waren de kinderen vrij en hadden de leerkrachten een studiedag.
Daar is op een rijtje gezet wat in het afgelopen schooljaar allemaal gelukt en bereikt is.
Deze lijst kunt u inzien op school en die zal geplaatst worden in het jaarverslag van De
Hoeksteen.
Er is ook een nieuw plan opgesteld voor 2018/2019. Dit plan hangt in de
personeelskamer. Hoofdpunten van het nieuwe plan:
Implementeren van de nieuwe methode voor Wereldorientatie (Faqta).
Implementeren van de nieuwe methode voor taal en spelling (Taalverhaal.nu)
Uitbreiden van het hoekenwerk van groep 1 en 2, naar groep 3 en 4.

Acht maal per jaar staat een ‘denkgewoonte’ centraal.
De leerkrachten krijgen een training ‘krachtige kindgesprekken’ en de kinderen gaan
meerdere malen individueel in gesprek voor het stellen van persoonlijke doelen.
De ingezette ontwikkelingen Edi instructiemodel en KiVa worden verder uitgebreid.
Noah’s Arc Children Ministry’

Zoals ik in de vorige nieuwsbrief schreef gaan mijn man
en ik vakantie “vieren” in Mukono in Oeganda.
We hebben nog wat ruimte in onze koffers voor de
volgende materialen.Wie wil en kan ons helpen?
Hier volgt hier het lijstje:
Luiers (kantoen)
Kleren (kinderen)
Knutsel en schoolmaterialen (denk aan pennen, schriften etc.)
Wol
Ik zou het erg fijn vinden als u mij wilt helpen om onze koffers met dergelijke zaken te
vullen!
Bij voorbaat dank juf Mappy
Groep 7 praktijk verkeersexamen
Onder begeleiding van een stralend zonnetje hebben de kinderen
van groep 7 hun verkeersexamen afgelegd. En dat hebben ze top
gedaan! Allemaal geslaagd!
Gefeliciteerd jongens en meisjes!
Ouders die hebben meegeholpen: hartstikke bedankt!

Jaarverslag MR c.b.s. “De Hoeksteen” 2017 – 2018
Voorwoord
De medezeggenschapsraad (MR) van de Hoeksteen presenteert hierbij het jaarverslag,
dat bedoeld is om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het
schooljaar 2017-2018. Het verslag heeft tot doel om de achterban, ouders en personeel,
te informeren over de activiteiten van de MR die in het schooljaar hebben
plaatsgevonden.
Samenstelling MR:
In het schooljaar 2016-2017 heeft de MR de volgende samenstelling gekregen:
- Marjan de Groene, voorzitter van de MR en afgevaardigde namens het personeel
- Lucie Herrebout, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel
- Jolijn Stam, lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders t/m januari 2018
- Marjorie Meijboom, lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders t/m januari 2018
- Judith Jimkes, lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders vanaf januari 2018
- Danielle Schouwenaar, lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders vanaf januari
2018
- Catherine Ruisaard, adviserend lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders
Bijeenkomsten
In het jaar 2017-2018 is de MR 6 keer bijeengekomen, te weten op:
- 25 september 2017
- 27 november 2017
- 29 januari 2018

- 5 maart 2018
- 14 mei 2018
- 18 juni 2018
Bespreekonderwerpen, een overzicht:
- Vanuit de school aangeleverde (jaarlijkse) stukken als formatie, jaarplan en
vakantierooster zijn besproken en goedgekeurd door de MR
- Frequentie oudergesprekken
- VIVO en judo training
- Hygiëne school
- Verbouwing hal/lokalen
- Strategisch beleid Albero
- Protocol vervanging bij afwezigheid leerkracht
- Fusie Alpha – Nobego
- Buitenschoolse opvang en peuter/kleutergroep
- Schooltuin en natuurevenementen
- AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
- Jaarplan MR 2018/2019
Rooster van aftreden
naam
aantreden
Marjan de Groene
mei 2015
Lucie Herrebout
maart 2016
Jolijn Stam
nov. 2012
Marjorie Meijboom
juni 2013
Judith Jimkes
januari 2018
Danielle Schouwenaar
januari 2018
Catherine Ruisaard
maart 2016
(adviserend lid
(volgens MR reglement mag je 2x4 jaar zitting hebben)

aftreden
juni 2018
maart 2020
januari 2018
januari 2018
januari 2022
januari 2022
juni 2018

Tenslotte
Ook komend schooljaar zal de MR kritisch opbouwend kijken naar alles wat ons wordt
voorgelegd. Heeft u onderwerpen die naar uw mening besproken moeten worden, aarzel
dan niet om ons aan te spreken of uw opmerkingen en vragen aan ons te mailen. De MR
is altijd bereikbaar via het e-mailadres l.herrebout@alberoscholen.nl

Wat gaat de tijd snel, we kijken alweer terug op een schooljaar dat voorbij is…
Na een moeizame start, door de afwezigheid van meester David, hebben de
leerkrachten zelf de draad goed opgepakt en kunnen we terugkijken op een
mooi schooljaar.
Groep 8 behaalde een mooi resultaat op de IEP toets. Er is heel hard gewerkt
door de kinderen en de leerkrachten om dit resultaat te behalen.
Dankzij de hulp van heel veel ouders konden we een mooie invulling geven aan
de ateliers op vrijdagmiddag. De Solar race was daarbij een absoluut
hoogtepunt.
Heel goed was ook de pizza avond. Veel mooie inbreng van ouders en leerlingen
voor het behouden van goed onderwijs binnen De Hoeksteen en dit verbeteren
waar nodig.

Met karate-, volleybal- en judo lessen hebben we een goede invulling kunnen
geven aan het predicaat ‘gezonde school’. Wat een enthousiasme bij de
kinderen!
En...nu zijn we volop aan het voorbereiden voor weer een nieuw, mooi
schooljaar. Bedankt voor uw ondersteuning in het afgelopen jaar en nu eerst…..

En graag tot 20 augustus
2019….de eerste schooldag van
het nieuwe schooljaar!

