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GAAV was GAAFFFFF
De breakdance les was een groot succes. De
kinderen waren erg enthousiast. Hiernaast een
foto van de breakdancers. Volgende week is het
weer. Er kunnen nog kinderen aansluiten.
Opgave via gaav@ko-dehoekscheschool.nl

DWERGENFEEST
Do. 20 februari a.s. vieren we het Dwergenfeest
voor groep 1/2. Om 18:30 worden de kinderen op
school verwacht. Uw kind mag met 1 ouder/verzorger de klas in. Broertjes/zusjes en overige
belangstellenden mogen naar het speellokaal. In de klas en in het speellokaal wordt het verhaal van
Maarten voorgelezen. Daarna gaan we in 2 groepen een avondwandeling maken door de buurt,
langs verschillende taferelen. U loopt samen met uw kind en bent ook zelf verantwoordelijk voor uw
kind. Iedereen is welkom om mee te lopen. Niet op alle plekken kunt u gemakkelijk met een
kinderwagen komen. De juffen lopen ook gezellig mee en weten de weg.
Na de wandeling verzamelen wij weer in de klas en het speellokaal. De kinderen krijgen hier wat te
drinken en wat lekkers. Na dit gezellige gebeuren gaan de kinderen rond 19:30 met u mee naar huis.
LOGOPEDIE SPREEKVAART
Logopediepraktijk Spreekvaart, die ruimte huurt in de school om praktijk te houden, heeft ons laten
weten dat Eline van der Vliet afscheid neemt van deze vestiging en dat Valerie Meijs haar opvolgt.
Valerie was al aanwezig op maandagmiddag en zal dat na de
voorjaarsvakantie ook op dinsdag zijn. Hieronder stelt zij zich voor:
“Mijn naam is Valérie Meijs-Jacobs. Sinds 2008 ben ik logopedist in de vrije
vestiging. Naast de reguliere taal- en spraakproblemen heb ik heb mij
gespecialiseerd in dyslexie/lees- en spellingproblemen en afwijkende
mondgewoonten.
Ik ben 5 jaar praktijkhouder geweest, maar heb vorig jaar besloten toch weer
in dienstverband te gaan werken om mij meer inhoudelijk met het vak
logopedie bezig te kunnen houden en daarnaast mijn collega’s te begeleiden.
Binnen Spreekvaart Logopedie hebben we 11 collega’s met verschillende
specialisaties, waardoor we enorm veel kennis in huis hebben. Ik heb het
voorrecht om deze kennis met mijn collega’s te mogen delen in de
begeleiding.
Daarnaast kan ik gelukkig ook veel werken met kinderen van alle leeftijden.
Doordat logopedie in een één-op-één setting plaatsvindt ontstaat er vaak een
goede band met de kinderen en maak ik de meest leuke dingen mee. Ik leer net zo veel van de kinderen als
zij, naar ik hoop, van mij leren. Het leuke van op een schoollocatie werken is dat je heel makkelijk bereikbaar
bent voor ouders, maar ook voor leerkrachten. Hierdoor zijn de lijntjes kort.
Als er vragen zijn, loop op maandag gerust even bij me binnen of mail me even, valerie@spreekvaart.nl
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VOORLEESWEDSTRIJD
Op woensdag 19 feb. a.s. vertegenwoordigt Sophie van
Wingerden uit gr. 8 onze school tijdens de voorronde van
De Nationale Voorleeswedstrijd in de Burgerzaal van het
Gemeentehuis in Oud-Beijerland. We wensen haar en haar
publiek ontzettend veel plezier en succes. Zet hem op
Sophie!
PREVWO
Een aantal leerlingen uit groep 8 heeft lessen gevolgd
in het kader van zogenaamd ‘pre’ voortgezet onderwijs
lessen. Sommige kinderen deden mee aan pre VMBO
en andere aan pre VWO. Deze lessen zijn bedoeld om
kinderen te laten ervaren hoe het onderwijs op
betreffende school gegeven wordt. Dit helpt hen om
een juiste keuze voor het vervolgonderwijs te maken.
De leerlingen van het pre VWO hebben een certificaat
gekregen na afloop. Van harte gefeliciteerd, jongens en
meisjes.
DIPLOMA
Juf Anja heeft ook een diploma gehaald. Zij mag zich nu IKC leidinggevende noemen. IKC staat
voor integraal kind centrum. Zoals u inmiddels weet zijn we in het nieuwe gebouw niet alleen school,
maar bieden we ook opvang aan voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. Dagopvang, peuteropvang en
buitenschoolse opvang. Het team wordt uitgebreid met pedagogisch medewerkers. Dat maakt dat er
veel expertise in het gebouw aanwezig is om uw kind alles te geven wat het nodig heeft om zichzelf
optimaal te ontwikkelen.
TSO VERGADERING
Afgelopen week is er weer een TSO vergadering geweest o.l.v. de TSO coördinatie en juf Anja. In
deze vergadering zijn een aantal onderwerpen besproken, waaronder het veilig kunnen spelen
tijdens het overblijven. M.i.v. maandag a.s. komt er een extra toezichthoudende TSO ouder bij én er
komt een afgebakend stukje plein waar de jongere kinderen rustig kunnen spelen, zonder dat zij
hinder ondervinden van oudere kinderen. De jonge kinderen hebben zelf de keuze waar ze willen
spelen. We denken op deze manier tegemoet te komen aan de behoefte van alle kinderen om zich
fijn en veilig te kunnen bewegen tijdens het overblijven.

AGENDA
Woensdag 19 feb. Voorronde nationale voorleeswedstrijd in Oud-Beijerland, succes Sophie!
Donderdag 20 feb. Groep 8 bezoekt de Erasmusuniversiteit.
Let op: ipv. 12 mei a.s. komt de schoolfotograaf op dinsdag 19 mei a.s.

