
 Beste ouders  , 
 We  kunnen  terugblikken  op  een  (veel)bewogen 
 schooljaar.  Corona  en  de  bĳbehorende  maatregelen 
 hebben  voor  de  nodige  onrust  gezorgd,  desalniettemin 
 hebben  we  er  een  mooi  schooljaar  van  weten  te  maken. 
 We  hebben  het  onderwĳs  in  de  meeste  groepen  goed 
 weten  te  continueren  met  behoud  van  kwaliteit,  dankzĳ 
 de  flexibiliteit  van  het  team.  Wanneer  het  niet  lukte  om 
 vervanging  te  vinden  of  er  een  wisseling  plaatsvond, 
 konden  we  in  de  meeste  gevallen  rekenen  op  uw  begrip 
 en daarvoor willen we u hartelĳk danken! 

 Resultaten en ontwikkelingen 
 Op  de  Eindtoetsen  van  de  CITO  hebben  we  naar 
 verwachting  gescoord  en  op  de  IEP  eindtoets  van  groep 
 8  is  er  ruim  boven  het  landelĳk  gemiddelde  gescoord. 
 Daar zĳn we enorm trots op! 

 O  ok  als  team  hebben  we  ons  ontwikkeld.  We  zĳn  op 
 teamniveau  actief  bezig  geweest  met  Focus  PO,  zodat 
 we  goed  zicht  krĳgen  en  houden  op  de  resultaten  en 
 ontwikkeling  op  groeps-  en  individueel  niveau.  Vanaf  de 
 kleuters  tot  groep  8  werken  we  met  Focus  PO.  Daarnaast 
 hebben  we  een  aantal  studiemomenten  met  Kees  van 
 Overveld  gehad.  Hĳ  heeft  onze  kennis  verrĳkt  ten  aanzien 
 van  gedrag  en  sociaal-emotioneel  leren.  Beide 
 onderwerpen  zullen  ook  volgend  jaar  op  de  agenda 
 staan. 

 Volgend  schooljaar  gaan  we  werken  met  de  nieuwe 
 rekenmethode:  WIG5.  We  hebben  hiervoor  gekozen, 
 omdat  het  aanbod  van  WIG5  beter  aansluit  bĳ  de  cruciale 
 doelen  per  leerjaar.  Groep  3  zal  rekenen  op  papier 
 aangeboden  krĳgen  (in  verband  met  het  leren  schrĳven) 
 en  vanaf  groep  4  is  de  verwerking  digitaal  op 
 Chromebooks. 

 De  formatie  voor  volgend  schooljaar  is  reeds  met  u 
 gedeeld  via  Social  Schools.  We  zĳn  blĳ  dat  we  de 
 formatie  op  deze  manier  rond  hebben  gekregen,  waarbĳ 
 we  hebben  gekeken  naar  de  talenten  en  kwaliteiten  van 
 leerkrachten  en  de  onderwĳsbehoeften  van  de  leerlingen. 
 We  hebben  volgend  schooljaar  meer  leerkrachten  die 
 zich  bezig  zullen  houden  met  ons  beweegprofiel.  Onze 
 ambitie  is  om  de  dynamische  schooldag  en  het 
 bewegend  leren  te  optimaliseren,  zodat  alle  leerlingen  hier 
 nog  meer  van  profiteren.  We  kĳken  met  plezier  uit  naar 
 volgend schooljaar. 

 Hoofdingang 
 Vanaf  het  nieuwe  schooljaar  zal  het  hek  bĳ  de 
 achteringang  bĳ  de  kleuters  geen  algemene  toegang 
 meer  bieden.  De  reden  hiervoor  is  het  verkeer  op  de 
 Binnenlandse  Baan.  We  willen  niet  het  risico  nemen  dat  u 
 of  de  kinderen  gevaar  lopen,  omdat  er  een  kortere  route 
 naar  het  schoolplein  wordt  genomen.  Ook  de  gemeente 
 geeft  aan  dat  het  hek  niet  als  ingang  gebruikt  mag 
 worden  gezien  de  verkeersveiligheid.  De  achteringang 
 van  het  gebouw  zal  nog  wel  door  de  kleuterklassen 
 worden  gebruikt,  u  en  uw  kind  kunnen  deze  ingang 
 bereiken  via  de  fietsenstalling.  Wellicht  bent  u  dit  nog 
 gewend  van  voorgaande  jaren.  Vanaf  groep  3  mogen  de 
 leerlingen  via  de  hoofdingang  aan  de  voorkant  naar 
 binnen  komen.  Dit  geldt  natuurlĳk  ook  voor  de  groep  3 
 leerlingen uit groep 2/3. 

 Fietsexamen groep 7 
 In  de  maand  april  deed  groep  7  al  het  theorie 
 fietsverkeersexamen.  De  meeste  leerlingen  slaagden 
 hiervoor.  Woensdag  15  juni  stond  het  praktĳkexamen  op 
 het  programma.  Van  te  voren  was  er  met  de  hele  klas  al 
 geoefend  en  hadden  de  kinderen  zelf  veel  geoefend.  Met 
 een  prachtig  weer  gingen  de  kinderen  in  tweetallen  een 
 vaste  route  fietsen.  Een  dag  later  kregen  de  kinderen  al 
 snel  te  horen  dat  ze  allemaal  GESLAAGD  waren  voor  het 
 fietsexamen.  Wat  een  prachtig  nieuws  en  wat  zĳn  we 
 trots op ze. 



 Thema Nederland (groep 1/2 b) 
 Het  laatste  thema  van  de  kleuters  dit  schooljaar  was  het 
 thema  Nederland.  Het  was  een  herkenbaar  thema  voor 
 de  kinderen  en  zĳ  wisten  er  al  veel  over  te  vertellen.  We 
 hebben  in  de  klas  geleerd  over:  dĳken,  molens,  klompen, 
 het koningshuis en nog veel meer. 
 We  hebben  het  thema  afgesloten  met  een  Hollandse 
 proeverĳ.  Dit  hebben  we  gedaan  met  hulp  van  alle 
 ouders. Wat was dit een feest! 

 Bezoek aan Naturalis 
 De  groepen  3  t/m  8  zĳn  de  afgelopen  tĳd  naar  het 
 Naturalis  geweest.  Dit  werd  mede  mogelĳk  gemaakt  door 
 het  Jeugdeducatiefonds.  Dankzĳ  hen  zĳn  veel  leerlingen 
 voor het eerst in een museum geweest. 

 Elena uit groep 5 vertelt: 
 Toen  we  aankwamen  moesten  we  eerst  een  quiz  doen. 
 Daarna  gingen  we  aan  de  slag.  Eerst  ging  ik  met  mĳn 
 groepje  naar  de  dino's  toe.  Daar  moesten  we  opdrachten 
 doen.  We  zagen  de  skeletten  van  de  dino's.  De  dino´s 
 leven  nu  niet  meer.  Sommige  dino's  aten  planten  en 
 andere aten vlees. 
 Toen  we  klaar  waren  met  de  dino's,  gingen  we  naar  de 
 Ĳstĳd.  We  moesten  ook  daar  opdrachten  maken  door 
 een  soort  van  vr-bril.  Daar  zag  je  hoe  het  vroeger  met  de 
 dieren ging en hoe het leven toen was. 

 Ik  vond  de  dag  heel  leuk,  omdat  ik  veel  meer  heb  geleerd 
 hoe  het  vroeger  was  en  ik  mĳn  ogen  echt  heb 
 uitgekeken.  Daar  word  ik  altĳd  blĳ  van  en  ik  vind  het  zo 
 interessant. 

 Myrthe uit groep 5 vertelt: 
 De  dino-tĳd  was  leuk,  omdat  je  al  die  oude  dinobotten 
 zag.  De  ĳstĳd  vond  ik  wat  saaier,  want  je  zag  daar  iets 
 minder.  Als  laatste  gingen  we  door  de  natuur.  Je  zag 
 daar  allemaal  dieren.  En  dat  was  het  wel  zo.  Je  tas  gaat 
 in een ĳzeren hokje en jĳ krĳgt de sleutel. 

 Sportdag 
 Woensdag  29  juni  vond  de  jaarlĳkse  sportdag  plaats. 
 Waar  vorig  jaar  nog  de  sportvelden  van  BVV  Barendrecht 
 werden  opgezocht,  maakten  we  dit  jaar  gebruik  van  de 
 atletiekbaan  van  CAV  Energie.  Het  was  een  zeer 
 geslaagde  dag!  Voor  de  bovenbouwgroepen  was  er 
 gekozen  voor  korfbal  en  beachvolleybal.  Ook  volgden  ze 
 een  workshop  hoelahoepen.  Iets  wat  voor  veel  kinderen 
 het  hoogtepunt  van  de  ochtend  was.  De  groepen  3,  4  en 
 5  kregen  behalve  een  echte  voetbaltraining  ook  nog  eens 
 dansles  van  Sarah  en  Mirre.  Het  laatste  onderdeel  was 
 atletiek  waarbĳ  de  kinderen  mochten  verspringen, 
 kogelstoten  en  hardlopen.  Met  ruim  27  graden  was  het 
 een  hele  warme  dag,  waarbĳ  veel  is  gedronken  en  ook 
 nog  eens  lekker  met  water  is  gespeeld.  Moe,  maar 
 voldaan  keerden  de  kinderen  terug  op  school  waar  in 
 veel  gevallen  werd  afgesloten  met  een  leuke  film  op  het 
 bord. 



 Gezocht  voor  de  OuderRaad:  opvolging  voorzitter 
 en of penningmeester 
 In  de  4  e  nieuwsbrief  (Social  School  d.d.  22  april 
 jongstleden)  hebben  wĳ  ons  als  OuderRaad  ons  aan  u 
 voorgesteld.  Idealiter  was  dit  mĳn  laatste  jaar  als 
 voorzitter  (mĳn  3  jarige  periode  zit  erop  en  daarnaast  het 
 is  ook  wel  eens  fĳn  om  minder  ĳzers  in  het  vuur  te 
 houden). 
 En  hoewel  we  leuke  reacties  hebben  mogen  ontvangen, 
 hebben we nog geen reactie mogen ontvangen voor: 

 -  een nieuwe voorzitter 
 -  een nieuwe penningmeester 

 Daarom  kort  voor  de  zomervakantie  nogmaals  een 
 oproep.  Overigens  blĳf  ik  uiteraard  bĳ  de  OR  betrokken, 
 help ik je op weg en ondersteun ik waar je dit nodig vindt. 
 Ik  kan  hier  uitwĳden  over  wat  je  meemaakt,  hoeveel  tĳd 
 het  gemiddeld  kost,  waar  de  piekbelasting  zit  maar  de 
 ervaring  leert  dat  sommige  informatie  zich  nu  lastig  laten 
 vertellen op (enkel) papier. 
 Daarom;  meld  je  bĳ  Wendy  met  je  contactgegevens  of 
 stuur  een  mailtje  naar  hoeksteen_or@pcpobr.nl  en  ik 
 neem  contact  met  je  op  over  hoe  verder  voor  een 
 introducerend gesprek. 
 Tot snel! 

 Mark Fakkers, Voorzitter OR 
 Vader van Frank (gr. 5) en Oliva (gr. 1/2) 

 NB: 
 Vind  je  het  teveel  werk  of  te  structueel  om  altĳd  bĳ  de  OR 
 betrokken  te  zĳn?  Je  kan  ons  ook  incidenteel  helpen 
 (activiteiten:  versieren,  disco  etc.).  via  de 
 ActiviteitenCommissie.  In  de  betreffende  WhatsApp 
 groep  wordt  de  activiteit  gedeeld  en  op  dat  moment  kun 
 je besluiten mee te doen; geen verplichting vooraf. 

 Op  deze  manier  heb  je  altĳd  de  vrĳheid  om  te  helpen 
 wanneer  het  uitkomt  (en  niet  de  vastigheid  die  soms  een 
 last met zich meedraagt). 
 Wil  je  ook  (van  tĳd  tot  tĳd)  bĳdragen  aan  leuke 
 herinneringen  van  en  voor  onze  kinderen?  Meld  je  bĳ 
 Wendy  met  je  contactgegevens  of  stuur  een  mailtje  naar 
 hoeksteen_or@pcpobr.nl 

 Kamp groep 8 
 Dinsdag  21  juni  was  het  zover.  Groep  8  ging  op  kamp. 
 Met  z’n  allen  in  de  busjes  onderweg  naar  Den  Osse 
 (Brouwershaven).  Daar  hebben  ze  verschillende  spellen 
 gedaan.  Spellen  als  levend  stratego,  het  smokkelspel  en 
 Marshallhulp  waren  een  groot  succes.  Lekker  kanoën, 
 klimmen,  zwemmen  en  voetballen  op  een  bĳzondere 
 manier waren alle sportieve onderdelen. 
 Niet  veel  slapen,  veel  bewegen,  leuke  en  gezellige 
 momenten  met  elkaar,  de  vaste  corve,  leuke  spellen  en 
 allerlei  punten  verdienen.  Het  verhaal  dat  meester  Stefan 
 vertelde  was  toch  wel  wat  spannend.  Het  was  een 
 ontzettend  leuk  en  gezellig  kamp.  Ze  kwamen  op  vrĳdag 
 24 juni moe maar voldaan weer terug. 
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 Nieuwe collega’s 
 Rozemarĳn de Lang 
 Beste ouders/verzorgers 
 Mĳn  naam  is  Rozemarĳn  de  Lang,  ik  ben  26  jaar  en  ik 
 woon  in  Dordrecht.  Vanaf  het  nieuwe  schooljaar  kom  ik 
 op  de  dinsdag  en  donderdag  de  gymlessen  geven  aan 
 de  leerlingen.  Ik  ben  al  een  aantal  jaar  werkzaam  als 
 docent  LO.  In  mĳn  vrĳe  tĳd  hou  ik  er  ook  van  om  lekker 
 zelf  te  sporten.  Ik  kĳk  ernaar  uit  om  werkzaam  te  zĳn  op 
 de  basisschool  de  Hoeksteen.  Tot  snel! 

 Dennis den Haan 
 Hallo allemaal! 

 Mĳn  naam  is  Dennis  den  Haan,  ik  ben  29  jaar  en  woon 
 samen  met  mĳn  vriendin  en  zoontje  van  2  in  Oud 
 Beĳerland.  De  afgelopen  5  jaar  ben  ik  werkzaam  geweest 
 voor  KDV  Eiland  Marlyne,  op  de  locatie  MarlyneTuin 
 gevestigd  in  de  Hoeksteen.  Ik  ben  erg  enthousiast  om  te 
 melden  dat  ik  aankomend  schooljaar  voor  CBS  de 
 Hoeksteen  mag  komen  werken  en  dat  ik  niet  kan 
 wachten  om  aan  de  slag  te  gaan.  Volgend  schooljaar  ga 
 ik  ook  aan  de  slag  met  de  PABO  en  hoop  ik  over  3  jaar 
 mĳn  opleiding  tot  leraar 
 basisonderwĳs  te  behalen.  Ik 
 ben  erg  blĳ  dat  ik  bĳ  de 
 Hoeksteen  mezelf  kan 
 ontwikkelen  tot  leraar 
 basisonderwĳs  omdat  ik  de 
 meeste  kinderen  al  wel  is  heb 
 gezien  en  gymles  aan  heb 
 gegeven. 

 Vakantiefoto’s informatiescherm 
 Zoals  u  weet  en  wellicht  ook  al  gezien  heeft,  hebben  we 
 in  de  hal  een  prachtig  informatiescherm  hangen.  Voor  na 
 de  zomervakantie  zouden  we  het  leuk  vinden  om  daar 
 foto’s  te  kunnen  laten  zien  van  de  vakanties  van  de 
 kinderen.  Heeft  u  een  leuke  foto  van  de  vakantie  waar  ze 
 bv  een  leuke  sportieve  activiteit  doen,  dan  ontvangen  we 
 die  graag.  U  kunt  deze  sturen  naar 
 hoeksteen_infoscherm@pcpobr.nl 

 Start nieuwe schooljaar 
 Eerst  mogen  we  lekker  met  zĳn  allen  gaan  genieten  van 
 een  welverdiende  vakantie.  Op  maandag  22  augustus 
 hopen  we  alle  kinderen  gezond  en  uitgerust  weer  te 
 mogen ontmoeten. 
 Om  het  schooljaar  goed  te  kunnen  starten  is  het  handig 
 om een aantal zaken alvast te weten: 

 -  Voor  groep  1  en  2  de  kinderen  een  2-rings  map 
 nodig hebben. 

 -  Voor  groep  5  t/m  8  hebben  de  leerlingen  een 
 map nodig. Bĳ voorkeur een 23-rings map. 

 -  Voor  groep  6  t/m  8  hebben  de  leerlingen  een 
 agenda nodig om hun huiswerk in te zetten. 

 -  De  leerlingen  krĳgen  in  groep  3  een  kleurdoos. 
 Mocht  deze  de  jaren  daarna  kwĳt  raken  of  op 
 gaan,  dan  kunnen  ze  gebruik  maken  van  de 
 klassen  potloden  of  zelf  vanuit  huis  potloden  of 
 stiften meenemen. 

 -  De  groepen  1  en  2  op  maandag  en  donderdag 
 gym hebben. 

 -  De  groepen  3  t/m  8  hebben  op  dinsdag  en 
 donderdag gym. 

 -  De  leerlingen  van  groep  1  t/m  8  op  maandag 
 van  juf  Aline  een  beweegwĳs  instructie  krĳgen. 
 Dit is het derde vaste beweegmoment. 

 -  We  ook  komend  jaar  weer  op  dinsdag, 
 woensdag  en  donderdag  fruitdag  hebben.  WIlt 
 u  er  op  letten  bĳ  de  lagere  groepen  druiven  en 
 tomaatjes klein te snĳden i.v.m. stikkingsgevaar. 

 Website 
 Sinds  we  in  ons  prachtige  schoolgebouw  zitten,  hebben 
 we  een  mooie  website.  Sinds  kort  zĳn  we  echter  bezig 
 met  een  gloednieuwe  website.  Een  website  met  nog 
 meer  en  betere  informatie,  een  website  met  meer 
 mogelĳkheden.  Na  de  vakantie  presenteren  we  deze 
 graag aan u. We houden u op de hoogte. 
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 Fotograaf tĳdens de musical 
 Via  deze  weg  willen  we  Wouter  Putter  van 
 Rawbirdsphotos  enorm  bedankt  voor  het  maken  van  de 
 foto’s  tĳdens  de  musical.  Hierdoor  kon  het  publiek  met 
 alle  aandacht  genieten  van  de  prachtige  voorstelling  en 
 zĳn er schitterende foto’s gemaakt! 

 NPOgelden 
 Volgend  schooljaar  ontvangen  we  opnieuw  NPO  gelden 
 vanuit  het  Rĳk.  Deze  gelden  zĳn  bedoeld  om 
 onderwĳsachterstanden  weg  te  werken  die  zĳn 
 opgelopen  door  de  Coronamaatregelen  en  de 
 ontwikkeling  van  kinderen  te  versterken.  Deze  gelden 
 zetten  wĳ  op  de  Hoeksteen  voornamelĳk  in  voor  onze 
 onderwĳsondersteuners.  Zĳ  kunnen  kinderen  op 
 groepsniveau  en  individueel  niveau  verder  helpen  bĳ  hun 
 ontwikkeling.  Aan  iedere  groep  is  minimaal  één 
 onderwĳsassistent  gekoppeld,  zodat  zĳ  ook  voor  de 
 leerlingen  een  bekend  gezicht  zĳn.  Daarnaast  gebruiken 
 we  een  deel  van  het  geld  om  te  starten  met  Stichting 
 Leerkracht  en  Management  Drives.  Hierdoor  zullen  we 
 onze  doelen  en  ambities  doelgericht  en  gestructureerd 
 kunnen  oppakken  en  leren  we  nog  beter  onze  talenten  en 
 kwaliteiten  in  te  zetten.  Ook  de  nieuwe  rekenmethode  en 
 extra  Chromebooks  kunnen  we  met  deze  gelden 
 bekostigen.  Zoals  u  leest,  wordt  het  geld  goed  besteed 
 voor de ontwikkeling van alle kinderen. 

 Wist u dat: 
 -  Als  u  een  tip  of  een  top  heeft  voor  de  school, 

 we dat altĳd graag horen van u? 
 -  U  bĳ  de  start  van  het  volgende  schooljaar  de 

 schoolgids  en  informatiegids  via  Social  Schools 
 ontvangt? 

 -  In  mei  20  kinderen  en  in  juni  49  kinderen  te  laat 
 in de klas waren? 

 -  De  deuren  van  de  hoofdingang  voor  groep  3 
 t/m  8  gaan  om  8.20uur  open  en  de  kleuters 
 mogen  vanaf  8.25uur  binnen  een  rĳ  maken  bĳ 
 de juffen? 

 -  De  lessen  om  8.30uur  starten?  Mocht  uw  kind 
 meer  dan  3  keer  te  laat  zĳn  gekomen,  dan 
 ontvangt  u  van  de  juf  of  meester  een  bericht  via 
 Social Schools. 

 -  Wĳ  het  op  de  Hoeksteen  heel  leuk  vinden  om 
 nieuwe  leerlingen  te  verwelkomen?  Heeft  u  hier 
 al  een  kind  ingeschreven  staan,  dan  kunt  u 
 alvast een jonger broertje of zusje inschrĳven! 

 -  Alle  belangrĳke  data  in  de  digitale  Social 
 Schools  agenda  staan?.  Deze  houden  we 
 up-to-date.  We  maken  geen  papieren  kalender 
 meer. 

 -  We  ontzettend  blĳ  waren  dat  we  weer  met  alle 
 groepen  op  schoolreis  mochten?  We  danken  de 
 OR voor de organisatie! 


