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In deze eerste info van het nieuwe jaar wensen we u alsnog een fijn en
gezond 2018 toe en we wensen de gehele school in al haar geledingen
een gezegend jaar toe.
We mogen terugzien op een goede kerstfeestviering met de kinderen.
Fijn dat er weer zoveel kinderen, oud-leerlingen, ouders en familieleden
waren en dat de kerk helemaal vol was.
De collecte voor de adoptiekinderen die wij als school via de stichting
Woord en Daad adopteren,
bracht het prachtige bedrag
op van € 255 euro !
Hartelijk bedankt!
Rond de jaarwisseling is weer
rustig gebleven rond het
schoolgebouw en daar zijn we
erg blij mee.
We hopen met de kinderen op
een fijne en leerzame tweede
helft van het schooljaar.
Kinderfaculteit
Vanaf week 2 (dat is vorige week) is ook de
Kinderfaculteit weer gestart met een nieuw
programma.
Voor de komende periode staat ballet,
programmeren, muziek maken, dammen,
natuurles en smashball op het programma.
De kinderen hebben een overzicht gekregen
van de activiteiten die gehouden worden.
Opgeven is nog steeds mogelijk.
Dat opgeven kunnen de kinderen doen bij hun
eigen leerkracht en bij meester Knoester.
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Schooldamtoernooi
Op maandag 15 januari is ons eigen schooldamtoernooi begonnen.
We hebben een geweldige opkomst voor het dammen: 25 kinderen
doen mee aan de eerste fase van het damtoernooi.
Na iedere speelronde worden de standen bijgewerkt en op internet
gezet. Meer hierover kunt u HIER lezen.
W.C. deuren
Uit veiligheidsoverwegingen worden de W.C. deuren van de groepen 3
tot en met 7 kleiner gemaakt.
Van de onderkant wordt een stuk afgezaagd, zodat er bij eventuele
calamiteiten makkelijker kan worden opgetreden.
De deurtjes bij groep 1 en 2 zijn al kleiner.
Nieuwe leerlingen
Begin januari kwamen Sharon Pater en Boris
Toorenburgh bij ons in groep 1 en ook Luca
Neels en Dion Dorsman zullen in de komende
weken bij ons komen.
We wensen hen een heel fijne tijd bij de juffen
en de kinderen in de groep en op de school!
Studiedagen
In de schoolgids heeft aan het begin van het schooljaar de data van
de studiedagen gestaan.
Op donderdagmiddag 22 februari stond een studiemiddag Taal op de
planning, maar door verschillende externe omstandigheden kan deze
middag niet doorgaan en moeten wij die studiemiddag helaas
verzetten naar donderdagmiddag 8 maart.
De studiemiddag van 22 februari vervalt daardoor. De kinderen
verwachten wij die middag gewoon op school.
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Voor alle duidelijkheid vermelden wij hieronder nog een keer de data
van de studiemomenten van het team:
- Dinsdag 6 februari: de hele dag. Als team hebben we die dag
een studiedag over burgerschap.
- Donderdagmiddag 8 maart: alleen de middag. Als team hebben
we die middag een studiemoment over het vak Taal.
- Woensdagmorgen 20 juni: alleen de morgen. Als team hebben
we dan een studiemoment over de kanjertraining.

Koningsdag 2018
Het duurt nog wel een paar maanden voordat het Koningsdag is, maar
toch willen wij in deze nieuwsbrief iets schrijven over Koningsdag 2018.
Vrijdag 27 april is het Koningsdag en deze datum valt net voor de
meivakantie.
Dat betekent dat wij als hele school, samen met de Oranjevereniging,
het feest van Koningsdag kunnen gaan vieren.
De gesprekken over de organisatie van deze dag zijn nog in volle gang,
maar nu willen wij alvast vermelden dat deze dag een officiële
schooldag is.
Hoewel de groepen 1 en 2 normaal op de vrijdag vrij zijn, maken we
voor deze feestmorgen een uitzondering en verwachten wij ook deze
leerlingen die dag op de locatie waar de spelletjes worden gehouden.
Omdat dit een extra moment is dat de kinderen van de groepen 1 en 2
naar school gaan, zullen zij op een andere morgen vrij zijn.
U hoort zo snel mogelijk van ons welke morgen dat zal zijn.
Rapporten en oudergesprekken
De rapporten worden dit jaar op vrijdag 16
februari meegegeven.
De oudergesprekken over de resultaten hiervan
vinden plaats op maandag 19 en dinsdag 20
februari.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging van ons.
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Buurtsport Ooltgensplaat
De buurtsport is op woensdag 17 januari en op woensdag 7 februari
van 14:30 – 15:30 uur in de gymzaal in Ooltgensplaat.
Iedereen vanaf 6 jaar is welkom om gratis mee te doen aan de sport en
spelactiviteiten.
De activiteiten vinden plaats op instuifbasis waarvoor kinderen zich
vooraf niet hoeven op te geven.
Op de website: www.goeree-overflakkee.nl/buurtsport kun je alle
informatie vinden van Sportteam GO.
Nieuwsbegrip groepsdoorbrekend in de groepen 6, 7 en 8
Al enkele jaren zijn we als school aan het werk met Nieuwsbegrip, een
methode voor begrijpend lezen.
Aan de hand van actuele onderwerpen uit het nieuws leren de
kinderen hoe teksten in elkaar zitten en hoe vragen opgelost moeten
worden.
Een groot voordeel van deze methode is dat het onderwerp op
verschillende niveaus beschikbaar is, zodat ieder kind de tekst krijgt die
bij haar / zijn niveau past.
Hierdoor kwam het voor dat een leerkracht drie niveaus moest
uitleggen en de kinderen moest begeleiden, maar in andere groepen
gebeurde hetzelfde.
Bij evaluaties over de resultaten van de kinderen kwam het idee om
groepsdoorbrekend te gaan werken bij Nieuwsbegrip, zodat er kleinere
groepen ontstaan die op hetzelfde niveau met een tekst en vragen
bezig zijn.
Op woensdag vanaf 9:00 uur zijn we in de groepen 6, 7 en 8 bezig met
Nieuwsbegrip.
Kinderen die werken met een A tekst, werken op dat moment in het
lokaal van groep 6 aan die tekst onder leiding van juf Carolien.
Kinderen die werken met een B tekst, werken op dat moment in de
lokalen van groep 7 en de kansklas aan die tekst onder leiding van juf
Gerda en meester Jan Willem.
Kinderen die werken met een C tekst, werken op dat moment in het
lokaal van groep 8 aan die tekst onder leiding van juf Ina.
We hopen dat we op deze manier nog beter de kinderen kunnen
begeleiden bij het proces van begrijpend lezen.
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Wijziging gymtijden groep 4 en 5

Door de noodzakelijke externe begeleiding in groep 3 bij gym zijn we
genoodzaakt de gymtijden voor een aantal groepen te wijzigen. Groep
5 en groep 3 krijgen nu gym op maandagmiddag en groep 8 en groep
4 op vrijdagmiddag.
Dit betekent dat de kinderen van groep 5 op maandagmiddag direct
om 13:00 uur naar de gymzaal kunnen gaan om daar met meester Jan
Willem te beginnen.
Kinderen die op school overblijven kunnen met de meester mee naar
de gymzaal.
Juf Lian geeft tijdens de gymles van groep 5 EHBO-les aan groep 8.
De kinderen van groep 4 gaan op vrijdagmiddag aan het eind van de
gymles direct naar huis en kunnen dus eventueel daar worden
opgehaald.
Juf Jolanda zal met de kinderen die niet worden opgehaald naar
school lopen.
Deze wijziging gaat voor groep 4 deze week (vrijdag 19 januari) in en
voor groep 5 volgende week (maandag 22 januari).
Groep 5 zal deze week op donderdagmiddag nog gymles krijgen.
Tussen Schoolse Opvang (TSO)
Ook in 2018 heeft de TSO weer tostiweken.
Dit zijn de tosti weken voor de komende periode:
- In de week van 22 tot 26 januari
- In de week van 19 tot 23 februari
- In de week van 23 tot 26 april

Data komende periode
D.V.
15 januari
6 februari

Start van ons eigen damtoernooi
Studiedag voor de leerkrachten: de kinderen zijn dan vrij
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16 februari
19 februari
20 februari
23 februari

Rapporten gaan mee
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Kinderen krijgen om 14:00 uur vakantie

 www.hoeksteen-ooltgensplaat.nl

-

 info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

-

twitter.com/CBSHoeksteen

