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Weekbericht schooljaar 2017-2018

29 januari – 04 februari

Uit de teamkamer
Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er
Anja
Truida
Linda

Maandagmiddag
Maandag, dinsdag en donderdag
Dinsdag

AGENDA
Datum

Wat

Tijd + waar

Voor wie

29 jan.- 2 febr.
24 jan.-3 febr.
29 januari

Toetsweek
Nat. Voorleesdagen
Toetsweek

Op school

Alle leerlingen

7 februari

Carnaval

Op school

Alle leerlingen

Geen jarigen deze week
NIEUWS UIT SCHOOL
Vacature MR
Er is vacatureruimte bij de MR. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich als
kandidaat op geven bij Truida.

Schoolbezoek
Afgelopen maandag is de heer Van Meekeren op school geweest. Hij heeft met een aantal ouders
gesproken. Vanuit dit gesprek zijn er een aantal werkpunten naar voren gekomen. Deze zullen worden
opgepakt. We zijn blij dat we vanuit het gesprek ook positieve geluiden hebben terug gekregen.

Nieuws vanuit OR
STICHTING OUDERRAAD DE HOEKSTEEN
NOTULEN JAARLIJKSE OUDERAVOND
Datum: 09 oktober 2017
Aanwezig: 28 personen
1. Opening:
Nanda opent het zakelijke gedeelte van deze avond.
2. Verslag jaarlijkse ouderavond 29-11-2016

Geen opmerkingen.
3. Jaarverslag ouderavond 2016-2017:

Geen opmerkingen.
4. Financiën:
Inkomsten €2167,39,- uitgaven € 1508,74 We hebben het schooljaar 2016-2017 met een positief saldo
afgesloten € 658,65.
Deze buffer kunnen we de komende jaren gebruiken omdat er minder kinderen op school zijn en bijv. de
kosten van de schoolreis wel blijven m.n. de vervoerskosten.
Kascontrole is nog niet gedaan, omdat de financiën nog niet in orde waren.
Update november 2017: de financiën zijn goedgekeurd.
-benoeming kascommissie 2016-2017
Jessica Jansen en Martine Arling geven aan dit nog wel een keer wel te willen doen.
5. Begroting 2016-2017:
De inkomsten zijn begroot op €2900,- en de uitgaven op €2850,De ouderbijdrage blijft voor het schooljaar 2017-2018 € 50,- per kind.
Alleen de verdeelsleutel zal veranderen. Het budget van Sinterklaas veranderd naar €15,- en kerst kan eraf.
Dit omdat alle ouders hier zelf iets voor maken.
Eenieder die die ouderbijdrage, om welke reden dan ook, niet kan betalen kan zich melden bij Anja of
Truida.
Zij zal dan samen met u kijken naar een oplossing en/ of u in aanmerking komt voor participatiefonds of
stichting leergeld.
Ook is het altijd mogelijk om de ouderbijdrage in meerdere termijnen te betalen.
Er wordt besloten om dit te vermelden in weekbericht en er wordt een persoonlijke brief meegegeven.
De buffer die voor het schoolplein is gereserveerd, wordt besteed voor een leuk uitstapje met de klas. De
juffen zijn nog aan het bedenken wat het exact gaat worden. Ook is er al nieuw spelmateriaal aangeschaft
dat uitgekozen is door de kinderen.
Ook zijn er alweer nieuwe pakken gekocht voor het aankomend carnaval. Alle leerlingen zullen hier een
uitnodiging voor ontvangen.
6. Aftredende/benoeming nieuwe leden:




Aftredende leden: Nanda Ottens (voorzitter) per volgend schooljaar.
Benoeming nieuwe bestuursleden: geen
Overig: geen wijzigingen

7. Rondvraag:
Geen

Inge

Inge Hollander Hollander, secretaris OR

Schoolfruit
 Dinsdag: meloen
 Woensdag: appel
 Donderdag: peer

Uit de peutergroep
Ditjes & datjes
Deze week zijn we verder gegaan met ons thema ‘Kleding’. Geluisterd naar het boek ‘Aankleden met Fien
en Milo’. De peuters vonden het erg grappig dat terwijl Fien zich aan het aankleden was, om naar buiten te
gaan, Milo zich aan het uitkleden was.
Woensdag zijn we begonnen met de Nationale
voorleesdagen. Het boek ‘Stt Tijgertje slaapt’, staat hierbij
centraal.
We gaan op maandag 5 maart, van 9.00 - 10.00 uur, naar de
voorstelling over dit prentenboek in de bibliotheek. U als
ouder(s) bent hierbij ook van harte welkom. Als het niet
lukt, een opa of oma mag natuurlijk ook mee. Liever geen jongere broertjes of zusjes.
Reza heeft op 19 januari een broertje gekregen. Hij heet Rafi. Gefeliciteerd fam. De Vries en we wensen
jullie heel veel geluk toe met z'n viertjes.

Uit groep 1 en 2
Thema 'Winter: sneeuw en ijs'
We hebben deze week weer gewerkt over het thema winter. De kinderen hebben proefjes gedaan met
ijsklontjes. De foto's hiervan kunt u zien op onze facebookpagina. We hebben meer trucjes gedaan, nl de truc
met de dovende kaars en met het zwevende stokje. De kinderen vonden het erg interessant. Ook zijn we
druk aan het oefenen voor het podium. Binnenkort krijgt u hier meer bericht over.

Uit groep 3 en 4
Toetsen
De taaltoets voor groep 4 stond voor dinsdag gepland.
Deze wordt verschoven naar dinsdag 6 februari.

Uit groep 5 en 6
Schooluitje
Op donderdag 22 januari gaan we samen met groep 7/8 naar het.

Uit groep 7 en 8
Dinsdag 30 januari, toets Taal. Alle kinderen hebben een leerblad mee naar huis.
Schooluitje
Op donderdag 22 januari gaan we samen met groep 5/6 naar het.

Trefwoord: Je krijgt wat je verdient
Van 29 januari t.m. 23 februari denken we met de kinderen over het thema ‘Je krijgt wat je verdient’
Voor wat hoort wat. Je moet krijgen wat je verdient. Voor je inspanning wil je worden
gewaardeerd. Een opgestoken duim, een ‘goed!’ op het rapport, een schouderklopje of
twee euro: het is altijd leuk als je beloond wordt voor je inspanning. En tegelijk is ‘je krijgt
wat je verdient’ een thema waar we ons soms heel druk om maken. Want je verdiende loon
kan ook straf zijn. Een thema dus, dat veel vragen oproept.
Jezus vertelt over een baas die hulp nodig heeft in zijn wijngaard. ’s Morgens huurt hij enkele mannen in voor
een afgesproken bedrag. Later komen er nog enkele bij en tenslotte haalt hij er nog een paar arbeiders bij.
Alle werkers krijgen aan het eind van de dag evenveel betaald: het bedrag dat met de eerste groep was
afgesproken. Die groep is echter boos: ‘Waarom krijgt iemand die maar heel even gewerkt heeft net zoveel
als wij die dat de hele dag hebben gedaan?’ Life is unfair; dat gevoel is heel herkenbaar. Maar is het ook altijd
terecht? In dit geval draait Jezus de zaak om: ‘Jullie voelen je te kort gedaan, maar ik heb jullie keurig volgens
afspraak betaald. Waarom zijn jullie eigenlijk niet blij voor die anderen die ik iets extra’s heb gegeven?’
Krijg je altijd wat je verdient? Heb je recht op een beloning? Kan en moet iedereen altijd gelijk beloond en
behandeld worden?
Enkele andere Bijbelverhalen in dit thema roepen nog meer vragen op rond ‘verdienen’. Een beloning is soms
verdiend, maar wanneer zeg je dat iemand straf heeft verdiend? En wat is eigenlijk een eerlijke straf? En tot
wanneer vinden we dat iemand nog een tweede kans verdient?
Zo vertelt Jezus het verhaal van de boom die geen vruchten meer geeft. De eigenaar wil de boom omkappen.
Maar de tuinman vindt dat de boom nog een kans moet hebben en gaat de boom extra verzorgen. Een
tweede kans voor de boom.
In dit thema ontdekken de kinderen dat het leven soms iets ingewikkelder in elkaar zit dan ‘Eigen schuld,
dikke bult!’. Omdat niet iedere ‘dikke bult’ die iemand valt, ook altijd zijn ‘eigen schuld’ is. En dat dat ene
kind in de groep soms net iets meer aandacht en zorg krijgt dan de rest omdat het dat nodig heeft. En dat je
jezelf daardoor niet te kort gedaan hoeft te voelen. Dat lezen we ook in het verhaal in de onderbouw. Jofja
is erg druk. Daardoor gaat er weleens iets niet goed. Soms heeft Jofja zomaar ruzie. Maar nu gaat hij naar
een mevrouw die hem helpt om rustiger te worden. In het verhaal lezen we hoe dat afloopt. Gaat de hulp
Jofja helpen en krijgt Jofja dan een tweede kans?
Zo gaat in de middenbouw en in de bovenbouw de Trefwoord-reportage over een jongen in een
jeugdinrichting. Dan gaat het over zijn verdiende straf maar vooral ook over de kans die hij krijgt om, na zijn
verblijf in deze jeugdinrichting, weer terug te mogen keren in de samenleving. En de kans
krijgt om als goed mens er weer bij te mogen horen.
Ook wordt uitgelegd dat een kans een mogelijkheid inhoud. Soms zijn kansen puur
toevallig. Bijvoorbeeld de kans dat je een miljoen wint. Maar op sommige kansen heb je
misschien toch wel invloed. Als je meedoet aan een tekenwedstrijd en je maakt een hele
mooie tekening is de kans groter dat je een prijs krijgt dan als je alleen maar krast. Een
kans is een mogelijkheid. Maar we hebben wel degelijk invloed op iemand een tweede kans geven.
Dat beslissen we tenslotte zelf.

