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Beste ouders/ verzorgers,
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.
Belangrijke data:
Sept:
25 Startgesprekken
26 Kinderpostzegelactie (gr 7/8)
26 Inleveren loten Jantje Beton actie
28 Juf Sietske jarig

Oktober:
1 OR vergadering
4 Start Kinderboekenweek
5 CBO Meilândag (alle kinderen zijn vrij)
10 Juf Siemie en juf Kirsten cursus Schatkist
18 Kinderen krijgen wat lekkers bij de lunch
19 Gaat juf Kristel trouwen
22- 26 herfstvakantie

Welkom
In de maand oktober worden Timo Ditewig en Sofie Hardeman 4 jaar. De
komende periode zullen zij gaan proefdraaien of zijn ze al aan het
proefdraaien. We wensen Timo en Sofie een hele fijne leerzame tijd toe op de
Hoeksteen en hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen.
Tostidagen
De tostidagen in de maand oktober/november zijn op
maandag 29 okt. in groep 1a/2a, op dinsdag 30 okt. in groep 4 en op
woensdag 31 okt. in groep 1b/2b. Op maandag 5 nov. in groep 3, op
dinsdag 6 nov. in groep 8, op woensdag 7 nov. in groep 5 en op donderdag
8 nov. in groep 6/7. De kinderen kunnen op de tostidag hun broodje kaas
in de oven stoppen, zodat ze een lekkere tosti kunnen eten.
Beleid komend schooljaar en ontwikkelingen binnen de Hoeksteen
In de bijlage vindt u een document over de ontwikkelingen en het beleid voor komend schooljaar.
Deze zal ook op de website worden geplaatst.
Kalender
De kalender voor het komend schooljaar is bijna klaar. U ontvangt eind deze week de kalender.
Nieuws vanuit de OR
De kop is eraf en de eerste schoolweken zitten er weer op! De ouderraad heeft alweer vergaderd en
er staan een heleboel leuke activiteiten op de kalender dit schooljaar.
Wij hebben er zin in maar hebben ook uw hulp nodig, we kijken daarom uit naar een postvak vol
retourformulieren voor de activiteiten van dit schooljaar!
U vindt onze brief met het aanmeldformulier als bijlage in de nieuwsbrief.
Groet namens de OR,
Dieuwke Blauw
Contactpersoon CBS De Hoeksteen
Voor de vakantie hebben we een oproep gedaan aan alle ouders om contactpersoon voor de
Hoeksteen te worden. Anja Mulder-Woudstra, moeder van Jelthe (groep 4) en Jurne (groep 7) heeft
aangegeven deze taak op zich te willen nemen. Fijn dat Anja deze taak wil vervullen, we wensen
haar veel succes.

Contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en personeelsleden bij klachten
over schoolzaken. Ze zorgen ervoor dat klachten niet blijven broeien of escaleren, maar volgens de
juiste klachtenroutes worden opgelost.
Wat doet een contactpersoon?
- De contactpersoon is een herkenbaar aanspreekpunt met wie een klager contact legt.
- De contactpersoon kan verwijzen naar de vertrouwenspersoon die de klager tijdens de
behandeling van de klacht begeleidt en adviseert.
- De contactpersoon brengt de klager in contact met de persoon die de klacht kan wegnemen.
- Andere taken zijn: presenteren, registreren en adviseren.
Ouderbijdrage
Eind oktober zal de ouderbijdrage worden geïnd. Dit gaat d.m.v. automatisch incasso. Mocht u nog
geen formulier voor automatisch incasso hebben ingeleverd wilt u dit dan alsnog doen.
De ouderbijdrage is i.v.m. stijging van kosten na instemming van de MR verhoogd naar €20,- per
kind. Mocht u problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage dan kunt u contact
opnemen met stichting leergeld of met school.
(G)MR
Nieuws van de MR en oproep voor ouders voor ons ouderpanel!
Met het starten van het nieuwe schooljaar, is ook
de MR weer van start gegaan. De MR bestaat uit
twee leerkrachten (Kirsten Boersma en Sietske
Sijtsema) en twee ouders (Sjoerd de Hoop en
Sandra Bierma-Zijlstra). De
medezeggenschapsraad wordt betrokken bij het
beleid van de school en de uitvoering daarvan. Zij
hebben instemmingsrecht en adviesrecht. In
schooljaar 2018-2019 komen wij minimaal 8 keer
bij elkaar om te vergaderen over verschillende
zaken die spelen op de Hoeksteen.
Omdat wij een zo divers mogelijke afspiegeling
willen krijgen van wat er leeft in en om de school, werken wij graag samen met het ouderpanel. Het
ouderpanel kan als luisterend oor, denktank en klankbord dienen, en heeft een signalerende en
adviserende rol.
Zou je als ouder een bijdrage willen leveren aan het vergroten van de kwaliteit op onze school, dan
nodigen we je van harte uit om je aan te melden voor het ouderpanel van de Hoeksteen. Wij
vragen ongeveer drie keer per schooljaar een uurtje vrij te maken tijdens een MR vergadering,
waarvan de eerste bijeenkomst op 1 november zal plaatsvinden.
Aanmeldingen graag via: mr.dehoeksteen@cbo-meilan.nl
Voor verdere informatie over de MR verwijzen wij naar de website van CBS De Hoeksteen. Het
emailadres van de MR is mr.dehoeksteen@cbo-meilan.nl. Voor info over de GMR (o.a. agenda en
notulen) verwijzen we u naar de website van CBO Meilân onder de knop: Medezeggenschap.
Oproep Raad van toezicht
De Raad van Toezicht van CBO Meilan is op zoek naar een nieuw lid.
http://www.erikversteege.nl/vacature/cbo-meilan-joure-heerenveen-lid-raad-toezicht/
Website en facebook
Op de website en facebook is veel informatie te vinden over activiteiten die zich in de verschillende
groepen afspelen. Nu staan er bijvoorbeeld foto’s op van de start van het nieuwe schooljaar.
Onze website is vernieuwd. De komende week zullen de gegevens op de site worden vernieuwd.
http://dehoeksteen-meilan.nl/ en https://www.facebook.com/cbsdehoeksteen.heerenveen
Verlofaanvraag via website
U kunt het formulier voor de aanvraag van Schoolverlof van de website downloaden.

Reactie op de nieuwsbrief
Uw reactie is welkom, mondeling of via de mail.
Namens het team van de Hoeksteen,
Roeland de Jong

