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START SCHOOLJAAR 2019-2020
Het nieuwe schooljaar is anders gestart dan we gedacht hadden, met het overlijden van juf Imre.
Toch hebben we er samen een goed begin van gemaakt. De leerlingen zijn enthousiast begonnen
bij de nieuwe juffen, de lokalen zien er weer strak uit en we kijken uit naar de datum waarop we
gezamenlijk de eerste paal van het nieuwe gebouw gaan slaan. Één dezer dagen zal dat bekend
zijn.
Bovenaan deze nieuwsbrief ziet u het nieuwe logo van st. de Hoeksche School. st. Acis is verleden
tijd. Er is een nieuwe website en een ander emailadres, respectievelijk: www.dehoekscheschool.nl
en info@dehoekscheschool.nl De nieuwe stichting heeft 2 poten, onderwijs en kinderopvang.
Beiden zullen in ons nieuwe gebouw aangeboden worden. We hanteren dan voor zowel het
onderwijs als de opvang één aanspreekpunt, dat is de directeur van de school. De kinderopvang is
uitgebreid aanwezig met voorschoolse opvang, dagopvang, peuterspeelzaalwerk en naschoolse
opvang. Uw kunt uw kind (-eren) met een gerust hart bij ons achterlaten, wij zorgen ervoor dat het
hen aan niets ontbreekt, voor wat betreft onderwijs en fijne, professionele opvang. We hebben er zin
om dit avontuur met de medewerkers van de opvang aan te gaan.
Voorlopig werken we nog in het gebouw aan Fazant 5. En bieden we actueel, betrokken onderwijs
op een hoog niveau. We zijn gestart met een nieuwe methode voor Voortgezet technisch lezen;
Flits. In de vakantie hebben alle leerkrachten zich ingelezen en on line training gevolgd, zodat we
optimaal konden beginnen. We hebben extra chromebooks aangeschaft zodat de leerlingen van
groep 3 t/m 8 de verwerking van rekeninstructie digitaal kunnen doen. Dat heeft een aantal
voordelen. De leerlingen kunnen altijd door, de leerkracht heeft minder nakijkwerk en toch overzicht
over wat de kinderen beheersen en wat nog niet via het dashboard, zodat de instructie op niveau
gegeven kan worden. Om de overgang vloeiend te laten verlopen werken de kinderen ook nog in
hun schrift.
Dit schooljaar verfijnen we onze leerkrachtvaardigheden door teamtraining en lesobservaties van
Harmen Veldhuis én de observaties bij elkaar. Immers directe feedback op handelen geeft het beste
resultaat, dat geldt voor de kinderen als voor de leerkrachten.
We ronden dit schooljaar de cursus mediawijsheid af met elkaar. Tijdens deze cursus hebben we
besproken hoe we kinderen vaardiger maken met digitale apparaten én tegelijkertijd mediawijs.
U leest het, teveel om op te noemen. Ik houd u op de
hoogte via de vertrouwde Nieuwsbrief.
Rest mij onze leerlingen, uw kinderen, en u een fijn,
plezierig, voorspoedig schooljaar te wensen.
Met vriendelijke groet,
Anja de Jong,
directeur
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AFSCHEID JUF IMRE
De leerlingen van groep 8 hebben samen o.l.v.
Joyce de Ruiter van de Ouderraad een
bloemstuk gemaakt voor het afscheid van juf
Imre. Dat hebben ze gedaan namens alle
kinderen en ouders van de Pijler. Het ziet er
prachtig, kleurrijk uit en krijgt een passende
plaats tijdens de afscheidsceremonie.

PLUSGROEP 5 t/m 8
Vanwege omstandigheden start de plusgroep
voor gr. 5 t/m 8 nog niet. Gelukkig hebben we
geen al te grote groepen. Dat maakt dat de
leerkrachten hun tijd en aandacht goed kunnen
spreiden over alle (zorg-)leerlingen. En kunnen we in de eigen groep de leerlingen nog meer geven
wat ze precies nodig hebben. Zodra wij meer weten over de voortgang hoort u van ons. Indien
gewenst kunt u uiteraard wensen en mogelijkheden met de leerkracht van uw kind bespreken.
MAD SCIENCE
Vanaf maandag 16 sept. a.s. bieden we weer wekelijks
Mad Science lessen aan na schooltijd van 15.15 t/m
16.15 uur. De kinderen hebben afgelopen dinsdag
kennisgemaakt met de professor, die weer interessante
proefjes liet zien aan de kinderen. Het aanbod geldt
voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Opgave kan
middels de informatie op de flyer die alle kinderen
hebben meegekregen deze week.
FORMULIEREN
We realiseren ons dat u zich deze eerste week wellicht
overvoerd voelt met formulieren. We waarderen uw
medewerking door het invullen en op tijd inleveren van
de adreslijst, HVO/GVO formulieren én het invullen van
de formulieren tbv de ouderbijdrage. Hartelijk dank.
GRATIS AF TE HALEN
We hebben een 10 tal leerling tafeltjes en stoeltjes over. Deze kunt u gratis afhalen. Indien u
belangstelling heeft, kunt u zich wenden tot juf. Anja.
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SCHOOLopSEEF
Al 17 jaar organiseert SCHOOL op SEEF de Schoolbrengdag. De dag is in de
loop der jaren uitgegroeid van een lokale actie tot een evenement in de hele
provincie Zuid-Holland.
Vorig jaar deed een recordaantal van 200 scholen aan de Schoolbrengdag
mee. Dit jaar groeit de dag nog verder, tot de SCHOOLBRENGWEEK.
Een week waarin we ouders en leerlingen oproepen om zoveel mogelijk
lopend of op de fiets naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school is:
● Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties,
●

Goed voor de verkeersveiligheid bij school,

●

Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,

●

Goed voor het milieu,

●

en het is nog eens leuk ook!

We roepen de hele week ouders en leerlingen op om lopend of op de fiets te komen. Omdat het meestal de ouders
zijn die de mobiliteitskeuze maken, willen we dit jaar nog meer inzetten op de ouderbetrokkenheid. Daarbij is de
rol van ouders in de verkeersopvoeding van hun kind(eren) belangrijker dan zij zelf denken:

Goed voorbeeld doet volgen!
AGENDA
vrij. mid. 6 sept.
wo. ocht. 11 sept.
do. ocht. 12 sept.
do. 19 sept.

Alle leerlingen zijn vrij ivm het afscheid van juf Imre
Hoofdluiscontrole, houdt u rekening met haardracht aub.
Start onderbouwbieb. De tasjes van de kinderen uit groep 3, 4 en 5 hangen
aan de kapstok bij het lokaal.
Korfbalclinic door Oranje/zwart voor groep 3 t/m 8 tijdens de gymlessen.

Week van 16 t/m 20 sept. Welkomstgesprekken, volgende week kunt u inschrijven. We hopen
u allemaal te verwelkomen bij de leerkracht van uw kind. Uiteraard kunt u ook bij juf Anja
binnen lopen.

