
  

Beste   ouders ,     
  

De   eerste   periode   van   het   schooljaar   is   alweer   voorbĳ   en   
de   herfstvakantie   is   begonnen.   We   zĳn   blĳ   dat   de   
versoepelingen   m.b.t.   de   Coronamaatregelen   door   zĳn   
gegaan   en   we   dus   geen   hele   klassen   meer   naar   huis   
hoeven   te   sturen   bĳ   een   enkele   besmetting!   Natuurlĳk   
wordt   u   wel   op   de   hoogte   gesteld   mocht   er   een   leerling   
uit   de   klas   van   uw   zoon   of   dochter   positief   getest   zĳn.   
We   willen   u   bedanken   voor   uw   begrip   en   flexibiliteit   van   
de   afgelopen   periode.   We   gaan   de   komende   periode   
weer   hard   werken   om   ‘gewoon’   en   goed   onderwĳs   te   
geven.   Neemt   u   rustig   de   tĳd   om   de   nieuwsbrief   door   te   
lezen.   

  
Bericht   van   Theo   Douma     
Beste   ouders,   
U   heeft   mĳ   al   een   poos   moeten   missen   en   door   de   
berichtjes   en   lieve   kaartjes   die   ik   regelmatig   mag   
ontvangen   weet   ik   ook   dat   ik   gemist   wordt.   Dank   
daarvoor.   

  
Ik   begrĳp   dat   u   minimale   informatie   ontvangen   heeft   over   
mĳn   afwezigheid.   Dat   is   vervelend   en   verwarrend.   Ik   denk   
dat   de   wisseling   van   bestuurder   (mĳn   leidinggevende   en   
verantwoordelĳk   voor   deze   informatie)   daar   wellicht   de   
oorzaak   van   is   geweest.   Bĳ   zo’n   belangrĳke   wisseling   van   
de   wacht   zĳn   er   andere   zaken   die   eerst   aandacht   
verdienen.   Dat   zal   ongetwĳfeld   beter   gaan   worden.   
De   reden   voor   mĳn   afwezigheid   laat   zich   niet   zomaar   
uitleggen.   Dit   is   een   combinatie   van   factoren   op   
emotioneel   en   persoonlĳk   vlak.   Ik   mocht   van   mĳn   
werkgever   daar   tĳd   voor   nemen   om   dit   weer   op   orde   te   
krĳgen,   zodat   ik   ook   in   de   toekomst   mĳn   werk   goed   kan   
blĳven   doen.   Ik   ben   dankbaar   voor   deze   pauze.   
Verder   ben   ik   nog   steeds   gelukkig   getrouwd   met   een   
prachtvrouw,   heb   3   fantastische   jongens   die   mĳ   allemaal   
steunen   en   samen   met   mĳ   fĳne   PCPO   en   Hoeksteen   
collega’s   helpen   om   weer   op   termĳn   terug   te   keren.   
Ik   kĳk   uit   naar   deze   dag!   
Groet,   
Theo   Douma   

  
Formatie   
Per   6   oktober   is   Sukriye   Kose   bĳ   ons   gestart   als   
onderwĳsassistent.   Zĳ   neemt   op   donderdag   groep   6   over   
en   op   vrĳdag   geeft   zĳ   les   aan   groep   8.   Hierdoor   kan   juf   
Annette   op   vrĳdag   weer   genieten   van   haar   welverdiende   
vrĳe   dag   en   kan   meester   Matthĳs   de   bewegingslessen   

verzorgen   op   donderdag.   Dit   betekent   dat   er   na   de   
herfstvakantie   weer   2   keer   per   week   bewegingsonderwĳs   
wordt   gegeven!   Om   de   derde   kleuterklas   te   kunnen   
starten   zĳn   we   nog   op   zoek   naar   een   geschikte   
leerkracht.   We   zĳn   druk   bezig   met   werven.   Wellicht   weet   
u   nog   een   geschikte   kandidaat,   dan   kan   hĳ   of   zĳ   contact   
opnemen   met   Wendy   Broekers   voor   een   verkennend   
gesprek.   

  
Voorstellen   juf   Sukriye   
Beste   ouders   en   kinderen,   
Ik   ben   Sukriye   Kose   en   ik   kom   uit   Turkĳe.   
Ik   ben   getrouwd   en   heb   3   kinderen.   Twee   
meiden   (van   28   en   20   jaar)   en   een   zoon   
(van   26   jaar)   oud.   Vanaf   2008   ben   ik   als  
onderwĳsassistent   actief   geweest   op   
verschillende   scholen.   Ik   had   een   jaar   
pauze   genomen,   maar   het    duurde   niet   
lang   om   er   achter   te   komen   dat   ik   iets   
miste   in   mĳn   leven.   Dat   waren   de   dagen   die   ik   samen   had   
gewerkt   met   de   leerlingen.   Toen   ben   ik   weer   aan   de   slag   
gegaan   met   sollicitaties.   Zodoende   ben   ik   terecht   
gekomen   op   CBS   De   Hoeksteen   in   Barendrecht.   Na   een   
meeloopdag   op   school   voelde   ik   me   helemaal   thuis.   Dus   
ik   wil   een   nieuwe   uitdaging   aan   gaan   met   mĳn   collega's   
en   lieve   kinderen.   Ik   ben   leergierig,   geduldig   en   liefdevol.   
Ik   hoop   dat   ik   een   plek   mag   krĳgen   in   jullie   school   en   
hoop   op   een   prettige   verloop.   U   mag   mĳ   altĳd   benaderen   
met   vragen   die   zal   ik   met   heel   veel   plezier   beantwoorden.   

  
Nationale   sportweek   
In   de   week   van   20   t/m   24   
september   was   de   
nationale   sportweek.   Als   
school   in   beweging   
hebben   we   daar   natuurlĳk   
flink   wat   aandacht   aan   
besteed.   Op   maandag   20   
september   werd   het   
vignet   voor   de   Gezonde   School   uitgereikt,   waarmee   we   
ook   de   voorpagina   van   de   Schakel   hebben   gehaald.   In   
het   bĳzĳn   van   Nico   Bults   (wethouder),   Wouter   v/d   Pas   
(regisseur   Lokaal   Sportakkoord   en   Jos   Vis   werd   het   
vignet   door   Nathalie   Temorshuizen   officieel   overhandigd.   
Op   dinsdag   hadden   we   een   workshop   ‘Pest   mĳ   maar’  
van   Henk   Pietersen,   dat   weer   naadloos   aansloot   op   de   
Gouden   Weken   in   de   klas.   Aan   het   eind   van   de   week   
waren   er   lessen   freerunnen   en   judo.   Kortom:   een  
veelzĳdige   sportweek!   

  



  

  
  
  

Textielwedstrĳd   
Op   vrĳdag   5   november   doen   wĳ   als   school   mee   met   de   
textielwedstrĳd   van   de   gemeente   Barendrecht   en   
Opnieuw   &   Co.   Het   doel   van   deze   wedstrĳd   is   kinderen   
op   een   leuke   en   speelse   manier   te   leren   over   hergebruik   
en   duurzaamheid.   In   de   groepen   1   t/m   8   geven   wĳ   een   
korte   les   (samengesteld   door   de   gemeente   en   Opnieuw   &   
Co)   over   hergebruik   van   kleding.     
Alle   kinderen   hebben   vandaag   een   zak   meegekregen   en   
een   folder.   De   wedstrĳd   gaat   om   welke   school   het   
meeste   aantal   kilo’s   kleding   op   kan   halen.   Voor   iedere   kilo   
krĳgen   we   als   school    € 0,20   die   we   vervolgens   goed   gaan   
besteden.   ZIjn   we   de   school   die   het   meeste   heeft   
opgehaald?   Dan   wordt   dit   bedrag   nog   eens   verdubbeld.     
Het   gaat   natuurlĳk   om   kleding   wat   niet   meer   wordt   
gedragen,   maar   nog   wel   hergebruikt   kan   worden.     
De   kinderen   kunnen   vanaf   1   november   hun   zak   met   
kleding   meenemen   naar   school.   Op   5   november   worden   
de   zakken   opgehaald   en   horen   we   hoeveel   kilo   we   
hebben   verzameld.     
Met   de   flyer   die   de   kinderen   meekrĳgen   krĳgt   u   éénmalig   
20%   korting   op   kleding   bĳ   Opnieuw   &   Co.     

  
Contact   met   school   
Mocht   u   een   vraag   of   
feedback   voor   de   school   
hebben,   dan   willen   wĳ   u   
vragen   om   dit   met   de   
leerkracht   van   uw   zoon   of   
dochter   te   bespreken.   U   kunt   
de   leerkrachten   bellen   tussen   
14.00   en   14.30   uur   en   
daarna   vanaf   15.00uur   weer.   
Ook   kunt   u   een   Social   
Schools   bericht   sturen.   De   
leerkracht   leest   uw   bericht  
en   zal   spoedig   hierop   
reageren.   

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Wist   u   dat:   
- Er   voor   iedere   vakantie   een   nieuwsbrief   met   u   

wordt   gedeeld,   zodat   u   op   de   hoogte   bent   van   
alle   laatste   of   komende   ontwikkelingen?   

- We   nog   op   zoek   zĳn   naar   nieuwe   luizenouders?   
Iedere   woensdag   na   de   vakantie   worden   alle   
kinderen   gecontroleerd   op   luizen.   Wilt   u   helpen?   
Dan   kunt   u   contact   opnemen   met   de   moeder   
van   Riley   uit   groep   5.   Woensdag   27   oktober   
vindt   de   volgende   luizencontrole   plaats.   

- We   aan   het   eind   van   dit   schooljaar   op   
schoolreis   gaan?   En   dat   u   binnenkort   hierover   
een   brief   ontvangt?   

- Juf   Madhuri   is   getrouwd   en   we   daar   een   warm   
welkom   voor   hadden   georganiseerd   en   een   
klein   feestje   voor   groep   1   t/m   3?   

- Groep   8   een   fantastische   opening   van   de   
Kinderboekenweek   heeft   verzorgd?   

- Onze   onderwĳstĳden   van   8.30   uur   tot   14.00uur   
zĳn?   Om   8.20   gaan   de   deuren   open,   zodat   de   
kinderen   om   8.30uur   met   de   lessen   kunnen   
beginnen.   Tot   14.00uur   wordt   er   les   gegeven   en   
daarna   is   de   school   uit.     

- Er   op   vrĳdag   29   oktober   een   disco   wordt   
georganiseerd   door   de   OR   in   de   Baerne?   Dit   
past   natuurlĳk   heel   goed   bĳ   ons   beweegprofiel:   
‘Want   bewegen   is   een   feest!’   Voor   groep   1   t/m   
4   is   de   disco   van   18.30   tot   20.00uur   en   voor   
groep   5   t/m   8   van   20.30   uur   tot   22.00uur   (zie   
bĳlage).   

- Er   in   de   week   van   15   november   
oudergesprekken   zĳn?     

  

  


