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BEZOEK AAN HET HOEKSCH LYCEUM 

Afgelopen donderdag zijn de kinderen van groep 8 naar het Hoeksch Lyceum geweest voor een 
klim- en science les. De leerkracht neemt de kinderen mee om hen kennis te laten maken met 
het voortgezet onderwijs, zodat ze kunnen ervaren hoe het er daar aan toe gaat én wat er wordt 
aangeboden.  
Het blijft verrassend hoe de kinderen jaarlijks enthousiast aan de slag gaan met het inpakken van 
een ei om het daarna vanaf 3 m. te laten vallen. Dit om te testen of en in welke gevallen het heel 
blijft. Dat vraagt nadenken, samenwerken, overleg hebben, stappenplannen bedenken etc.   

 

BURGERSCHAP 
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2022 is bekend: samen hebben alle kinderen in heel 
Nederland het fantastische bedrag van € 9.046.765 opgehaald. Een geweldig bedrag waarmee 
heel veel kinderen geholpen kunnen worden. En daarvoor willen we jou en je groep heel 
hartelijk bedanken. Zonder jullie was dit niet gelukt! 

Geef kinderen wind mee 
Het geld gaat naar projecten die kinderen ‘wind mee’ geven. Zoals Move Maatje, School’s Cool 
en Playing for Success.  
Iets doen voor een ander is van grote betekenis in de samenleving. 
Dat kunnen we kinderen niet vroeg genoeg leren. 
Onze leerlingen hebben het bijzonder goed gedaan, binnenkort 
onvangen we hiervoor nog een certificaat. En natuurlijk doen we 
volgend jaar weer mee! 
 

OPROEP van de OUDERRAAD 

We hebben meer dan genoeg kartonnen dozen en rolletjes. Hartelijk dank voor alle hulp met 

inzamelen!!!! Vanaf heden kunt u dit thuis weer meegeven met de oud papier inzameling.  
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OPFRISMIDDAG ALLES-in-1 

Graag houden we onze vaardigheden, methoden en combinaties daarvan actueel. Onderwijs is 

dynamisch, dat betekent ook voor leerkrachten een ‘leven lang leren’.  

Onze methoden houden we actueel door 

deze regelmatig te vernieuwen in een cylcus 

van ongeveer 10 jaar. Na die periode raken 

inzichten, inhoud, maar ook lay out, etc. 

gedateerd. Dan zoeken we met het team 

naar een bij onze visie én populatie 

passende nieuwe methode.  

Een uitgangspunt daarbij is betekenisvol 

onderwijs. Dat geven we door kinderen taal, 

lezen, maar ook aardrijkskunde, 

geschiedenis en biologie in projectvorm aan 

te bieden. Deze methode heet Alles-in-1.  

Ook deze methode is niet statisch.  

De bedenkers i.s.m. de uitgeverij werken continu aan verbeteringen en updates. Om deze goed en 

blijvend te implementeren in ons onderwijs is een opfrismiddag heel prettig. Collega’s worden 

meegenomen in waar in de methode de meest recente ontwikkelingen te vinden zijn, hoe ze deze 

vorm kunnen geven in hun onderwijs aan de groep, welke keuzes ze kunnen maken, etc. Vorige 

week woensdag was Annemieke Cannegieter op de Pijler om nieuwe, maar ook bestaande 

mogelijkheden van Alles-in1 te delen met het team. Iedereen was na afloop weer compleet 

geïnformeeerd en geïnspireerd. 

 
WEEK VAN DE MEDAWIJSHEID:  
Uitslag MEDIAMASTERS  
Van 3 t/m 11 november deden de groepen 7 en 8 

mee aan MediaMasters. MediaMasters is een 

spannende serious game over de kansen en gevaren 

van (digitale) media. Maandag a.s. weten we waar 

groep 7 is geëindigd en groep 8. Alle leerlingen 

hebben een certificaat ontvangen. Gefeliciteerd met 

de prestatie! MediaMasters is een onderdeel van de 

Week van de Mediawijsheid. Een interessante week in 

deze samenleving vol digitale media. 

 
BOUW! 
We zijn trots op Pip! Zij heeft deze week haar Bouw! 
Diploma behaald! Van harte gefeliciteerd, superknap! 
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SINTVIERING 

De komende weken staan in het teken van de verjaardag van 

Sinterklaas op 5 dec. a.s. We kijken weer erg uit naar zijn 

komst. De ouderraad heeft wederom ontzettend fijn de hal 

aangekleed. Het ziet er supertof uit. Afgelopen week heeft de 

werkgroep Sint de planning tot aan 5 december met u 

gedeeld.  

Let u op dat de kinderen op ma. 5 dec. om 14.00 uur vrij zijn 

om ook thuis van het Sinterklaasfeest te gaan genieten. 

Graag wijs ik u er nog op dat aansluitend aan 5 december, op dinsdag 6 december, de kinderen 

vrij zijn. Het team van onderwijs heeft dan studiedag. De kinderopvang is wel geopend. 

 

INFORMATIE VOORTGEZET ONDERWIJS 

Maandagavond waren collega’s van het Actief College en het Hoeksch Lyceum op school om 

ouders en kinderen te voorzien van informatie over de mogelijkheden van het voortgezet 

onderwijs. Er waren verschillende ouders, maar er waren gelukkig ook kinderen meegekomen. 

Voor hen is het immers een belangrijke keuze. Hoe fijner ze zich voelen bij die keuze, hoe 

gemakkelijker de overstap van basis- naar 

voortgezet onderwijs is. En hoe soepeler ze 

starten, des te groter is de kans op succes.  

We wensen alle kinderen m.n. die van gr. 8, 

veel succes bij hun keuze. Het eerste rapport 

wordt begeleid door het voorlopig advies wat, 

na het predvies in groep 7, ook zal helpen 

een keuze te maken. Uiteindelijk ontvangen 

de kinderen uit groep 8 voor de 

voorjaarsvakantie het definitieve 

schooladvies.  

 

AGENDA 

Week 14 t/m 18 nov. Kijkmomenten in de groepen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen of bent 
u vergeten in te tekenen, vraag na bij de juf. Deze week bent u van harte welkom in de groep. 
Za. 19 nov. 11 uur. Intocht Sinterklaas in Maasdam, zie ook de bijlage voor meer info. 
 

UITSPRAAK van een LEERLING 

Binnen het project van Alles-in-1 wordt in groep 4/5 gesproken over pensioen en wat dat 

precies is. De juf vertelt dat dat te maken heeft met stoppen met werken, waarop een leerling 

zegt: “Maar jij werkt toch niet, jij bent toch juf!” 

En wij maar denken dat we heel belangrijk werk doen voor en met uw kinderen      
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