
 Beste ouders  , 

 Het einde van het jaar is bĳna in zicht en de kerstvakantie 
 staat (iets eerder dan gepland) voor de deur. We zĳn blĳ 
 dat ondanks alle maatregelen, we de deuren van de 
 school zo lang open hebben kunnen houden en we 
 hopen dat we door de eerdere schoolsluiting iedereen 
 gezond de vakantie in kan gaan en veilig de feestdagen 
 kan vieren. We zĳn trots op iedereen die daar op zĳn of 
 haar manier aan bĳgedragen heeft. Op de Hoeksteen zĳn 
 de afgelopen periode relatief weinig leerlingen en 
 medewerkers positief getest op het coronavirus. Daar zĳn 
 we enorm dankbaar voor. Laten we er met elkaar aan 
 werken om dit ook volgend jaar te bereiken, zodat we 
 weer alle leerlingen fysiek op school kunnen ontmoeten 
 en onderwĳzen. We willen u bedanken voor uw begrip en 
 flexibiliteit van de afgelopen periode. 

 Bericht over Theo Douma 
 Regelmatig wordt er gevraagd naar Theo Douma en hoe 
 het met hem gaat.Theo is actief aan het werk aan zĳn 
 herstel en zoals u wellicht begrĳpt, laat zo’n proces zich 
 niet sturen. Ondanks de inzet van Theo is de verwachting 
 nog niet dat hĳ binnenkort terug zal keren. 

 Formatie-update 
 Per 7 december is onze derde kleutergroep gestart. We 
 hebben in de afgelopen periode Wendy van der Molen 
 mogen verwelkomen. Zĳ is samen met Paulien de derde 
 kleutergroep begonnen. 
 Els van Bodegraven is voor een aantal van jullie de 
 afgelopen weken ook een nieuw gezicht geweest. Zĳ 
 neemt de verantwoordelĳkheid van groep 1/2a op 
 maandag en dinsdag over totdat Madelein hersteld is. 
 Ook in groep 7 is er een nieuw gezicht te zien. Miranda 
 Kruit staat op de dinsdag naast Stefan, zodat Stefan 
 weer tĳd heeft voor zĳn ambulante taken als 
 bouwcoördinator en I-coach. . 
 Dennis, bekend van Eiland Marlyne staat in groep 6 naast 
 Matthĳs. Hierdoor is Matthĳs op donderdag weer te 
 vinden in de gymzaal en krĳgen de groepen 3 t/m 8 weer 
 bewegingsonderwĳs van hun vertrouwde gymleraar. 
 Na de kerstvakantie komt Eline Vermeer ons team 
 versterken om de taken van Paulien over te nemen. 
 Na de kerstvakantie gaat Wendy Broekers op 
 maandagochtend groep 8 draaien en in de middag staat 
 Dorien voor de groep, hierdoor kan Annette genieten van 
 haar welverdiende vrĳe dag! 

 We hebben nu een compleet team met veel nieuwe 
 mensen. We kĳken er naar uit om met dit team verder te 
 gaan bouwen aan een mooie ontwikkeling voor onze 
 kinderen! 

 Ons beweegprofiel 
 Het is al weer enige tĳd geleden dat ons team een 
 feestelĳke lip dub heeft gemaakt om te vieren dat we 
 vanaf dit schooljaar Gezonde School zĳn geworden. 
 Maar wat houdt nu precies dat certificaat in? 

 Bewegingsonderwĳs 
 Allereerst streven we naar een situatie waarbĳ we de 
 bewegingsonderwĳs lessen goed en uitdagend 
 inrichten. We zĳn blĳ dat we, ondanks de krapte op de 
 arbeidsmarkt, er weer in geslaagd zĳn om weer 2x per 
 week gym aan te bieden. Op dinsdag met Rob, hierbĳ 
 zĳn ook 2 stagiaires vanuit de ALO aanwezig en op 
 donderdag onder leiding van Matthĳs. 

 Dit jaar zĳn we een pilot gestart voor de leerlingen uit 
 groep 5 t/m 8 met BeweegBAAS. Dit is een 
 leerlingvolgsysteem waarbĳ de kinderen een positief, 
 uitdagend en normloos beweegrapport krĳgen. 
 Daarnaast stimuleert BeweegBaas 
 (  https://beweegbaas.nl/  ) het eigenaarschap van de 
 leerlingen doordat ze zelf hun eigen ontwikkeling 
 kunnen beoordelen. 

 Naast 'gewoon goed bewegingsonderwĳs' bieden we 
 op het plein pauze spelen aan vanuit de methodiek van 
 BeweegWĳs. Hierin kunnen kinderen in verschillende 
 kleurenzones zelf een spel spelen. Elke kleur staat voor 
 een andere manier van bewegen. Neem gerust eens 
 een kĳkje op de website: 
 https://beweegwĳs.nl/ 

 Dit schooljaar zĳn we ook gestart met het monitoren 
 van beweeggedrag van de kleuters vanuit de 
 methodiek BeweegABC (  https://www.beweegabc.nl/  ) 
 Door het uitvoeren van 18 testjes, verdeeld over 
 evenwicht, kleine en grove motoriek, krĳgen we een 
 goed beeld van het beweeggedrag van onze kleuters. 
 Door vroegtĳdig te signaleren kunnen we onze kinderen 
 helpen om hierin te ontwikkelen. We hebben op dit 
 gebied een samenwerking met Alles Kids 
 (  https://alleskids-barendrecht.nl/  ). Voor de leerlingen uit 
 groep 3 t/m 8 zĳn we ons nog aan het oriënteren op 
 welke manier we ze willen monitoren. 

https://beweegbaas.nl/
https://beweegwijs.nl/
https://www.beweegabc.nl/
https://alleskids-barendrecht.nl/


 We zĳn onlangs benaderd door de Gezonde School om 
 ons beweegaanbod (en de rol van de beweegcoach) 
 vast te leggen in een paar korte filmpjes. Op deze 
 manier hopen we nog meer basisscholen te inspireren 
 om het bewegen op en rondom de school meer/beter 
 vorm te geven. U kunt deze filmpjes inmiddels ook zien 
 op onze sociale kanalen! 

 We zĳn een school 'in beweging' en dus zullen we 
 zeker niet stil blĳven staan op het gebied van ons 
 beweegaanbod. Er zĳn nog meer ideeën om ons 
 beweegaanbod nog meer vorm te geven. U kunt hierbĳ 
 denken aan een structureel bewegend leren aanbod en 
 een naschools sportaanbod. Kunt u iets betekenen op 
 het gebied van beweeglessen, sponsoring van 
 bĳv.(sport)projecten of heeft u een goed idee op dit 
 gebied, schroom niet om te mailen naar Rob. 
 (  rob.storm@pcpobr.nl  ) 

 NPO gelden 
 Zoals u waarschĳnlĳk heeft meegekregen hebben de 
 scholen vanuit de overheid NPOgelden ontvangen. NPO 
 staat voor Nationaal Programma Onderwĳs en is bedoeld 
 voor het herstel en ontwikkeling van het onderwĳs tĳdens 
 en na Corona. Vorig schooljaar is er samen met het team 
 een plan opgesteld, gebaseerd op verschillende 
 analyses. Middels de nieuwsbrieven houden we u op de 
 hoogte van de besteding van de gelden. Tot nu toe 
 hebben we de NPOgelden besteed aan de volgende 
 onderdelen. 

 Onderwĳsondersteuning 
 Aan iedere groep is een onderwĳsassistent gekoppeld. 
 De leerkrachten maken plannen hoe de ondersteuning 
 wordt ingezet. De onderwĳsassistent gaat met kleine 
 groepjes of individuele kinderen aan het werk om extra 
 begeleiding te geven. Dit kan zĳn om hiaten aan te 
 pakken, extra instructie te geven of juist verrĳking en 
 verdieping aan te bieden. We zien deze leerlingen groeien 
 op de methodegebonden toetsen, maar ook in hun 
 zelfvertrouwen. 

 Trainingen en cursussen 
 Als team volgen we een aantal trainingen en cursussen. 
 We hebben een teamtraining gehad om 
 kindermishandeling beter te herkennen en handvatten 
 gekregen om juist te kunnen handelen. Daarnaast volgen 
 we een cursus van Focus PO voor opbrengstgericht en 

 passend onderwĳs. Dit helpt ons bĳ het goed zicht 
 houden op en werken met leerlĳnen en cruciale 
 leerdoelen. 

 In het nieuwe jaar starten we met een cursus m.b.t. 
 gedrag onder leiding van Kees van Overveld. Deze 
 cursus helpt ons bĳ het verbeteren van het pedagogisch 
 klimaat in de klassen en in te spelen op het gedrag van 
 de leerlingen. 

 De groepen 5, 6 en 7 starten op 17 januari met trainingen 
 van Rots en Water. Rots en Water bevordert een 
 positieve ontwikkeling van sociale en emotionele 
 competenties. De training bestaat uit 10 lessen en zal op 
 maandag gegeven gaan worden tot en met begin maart. 

 Sinterklaas 
 Het Sinterklaasfeest 
 hebben we kunnen 
 vieren door een 
 ‘walkthrough’ te 
 organiseren in de 
 gymzaal. Alle groepen 
 konden op die manier 
 toch de Sint en de Pieten 
 ontmoeten en spreken. 
 Daarnaast was het in alle 
 klassen een groot feest met een film kĳken, kruidnoten 
 bakken, surprises uitpakken, een bingo of een quiz. 

 Kerst 
 Ook de kerstviering hebben we 
 moeten aanpassen door alle 
 maatregelen rondom Corona. 

 We hebben het geplande 
 diner moeten veranderen in 
 een kerstlunch en een 
 weekje moeten 
 vervroegen. 



 De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben een 
 lichtjesoptocht gelopen met prachtige, zelfgemaakte 
 lampionnen. Dit deden zĳ om geld op te halen voor het 
 Sophia Kinderziekenhuis. Groep 5 t/m 8 heeft dit gedaan 
 door zich te laten sponsoren voor de ‘Daily Mile’. 
 Inmiddels hebben we al een flink bedrag opgehaald. Het 
 totaalbedrag wordt binnenkort aan u bekend gemaakt! 

 Gratis 
 oefenen 
 met Junior 
 Einstein 
 Goed 
 nieuws, 
 want alle 
 kinderen die 
 lid zĳn van 
 de 
 bibliotheek 
 kunnen 
 online gratis 
 oefenen met de materialen van Junior Einstein! Dit is 
 zéker een aanrader. Geschikt voor alle kinderen, in alle 
 groepen en voor alle vakken. Je kunt hiermee de 
 vakken oefenen die je moeilĳk vindt, je voorbereiden op 
 CITO of gewoon lekker leren wat je zelf leuk vindt. Er 
 zĳn mogelĳkheden voor online oefenen, maar ook om 
 materialen te printen of om uitleg video’s te bekĳken. 

 Het begint natuurlĳk met een (gratis!) abonnement op 
 de bieb. Dit is eigenlĳk wel een must voor ieder kind te 
 noemen.  Naast het lenen van je favoriete boeken, 
 tĳdschriften en luisterboeken, worden er ook geregeld 
 leuke activiteiten georganiseerd in elke bieb. En er zit 
 er altĳd wel één bĳ jou in de omgeving! 

 Als je lid bent van de bieb, kan je via onderstaande 
 link, kiezen voor Junior Einstein. 
 (Er staan ook nog andere interessante dingen op, zoals 
 de voorleeshoek en Yoleo (lezen en luisteren tegelĳk)) 
 Klik op deze link: 
 Digitale bronnen jeugd | Jeugdbibliotheek 
 Je kan nu inloggen met je bieb pasnummer en je 
 wachtwoord van de bieb. 
 Vervolgens kan je kiezen uit alle vakken. 

 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? 
 -  U op maandag 13 december een link heeft 

 ontvangen voor de betaling van de 
 ouderbĳdrage? Met dit geld bekostigen we 
 zaken die we niet uit de schoolportemonnee 
 kunnen betalen, zoals een Sintfeest, 
 kerstviering, disco, sport- en spelletjesdagen, 
 natuurpaden etc. Het bedrag voor dit schooljaar 
 is vastgesteld op 40 Euro per schoolgaand kind. 
 Heeft u het nog niet overgemaakt, wilt u dit dan 
 nog doen? 

 -  We met de Textielwedstrĳd 469 kilo hadden, 
 wat een prachtig bedrag van 94 euro heeft 
 opgeleverd. We zĳn ontzettend trots op 
 iedereen die iets heeft opgehaald! 

 -  Er zĳn in de maand oktober 49 kinderen die te 
 laat waren, in november waren dat er 18 en in 
 december 47. Wilt u erop letten dat u uw kind 
 op tĳd naar school brengt of stuurt? De deuren 
 openen om 8.20uur en lessen starten om 
 8.30uur 

 -  Er in het nieuwe jaar een oproep wordt gedaan 
 voor nieuwe OR-leden? 

 -  Heel veel kinderen zich heel goed aan het 
 dringende advies houden met het dragen van 
 de mondkapjes? Als uw kind, om wat voor 
 reden dan ook geen mondkapje mag dragen, 
 wilt u dan een bericht hierover sturen naar de 
 leerkracht, zodat we weten van welke kinderen 
 we wel of geen mondkapje mogen verwachten? 

 -  Een gezonde lunch én verjaardagtraktatie zorgt 
 voor een goede basis met de juiste 
 voedingsstoffen om te kunnen leren? 

 -  We vanaf het nieuwe jaar twee luchtreinigers 
 van Daikin krĳgen in iedere klas. Deze worden 
 aan de Hoeksteen door de directeur van Daikin 
 Nederland, Edwin Hoogerwerf (vader van Nikki 
 uit groep 6) beschikbaar gesteld. Volgens 
 onderzoek elimineren de luchtreinigers virussen, 
 waaronder ook het Coronavirus! Hiermee krĳgen 
 we een frissere school en houden we hopelĳk 
 de besmettingen in de toekomst zo laag 
 mogelĳk! Meer weten?  Luchtreiniging | Daikin 

 Namens het hele team van de Hoeksteen 
 wensen wĳ u prettige kerstdagen en gelukkig 
 nieuwjaar! 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html
https://www.daikin.nl/nl_nl/solutions/for-your-home/air-purification.html

