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Beste ouders/ verzorgers,
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.
Belangrijke data:
Oktober:
18 Kinderen krijgen wat lekkers bij de
lunch
18 Kabouterpad groep 1/2
19 Gaat juf Kristel trouwen
22- 26 herfstvakantie
November:
1 MR vergadering

4-9 Juf Diana en meester Roeland naar
Schotland
5 OR-vergadering
8 Schoolontbijt
9 Meester Alfred opleiding reken coördinator
13 BLP-middag Kinderen zijn om 12.00 uur vrij
20 Oudercontact moment
22 Oudercontact moment
27 Juf Maryanne jarig
29 Meester Alfred opleiding reken coördinator

Welkom
Melle Campmans, broertje van Mila, wordt 15 november 4 jaar. De komende
periode zal hij gaan proefdraaien. We wensen Melle een hele fijne leerzame
tijd toe op de Hoeksteen en hopen dat hij zich snel thuis zal 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.
Enquête Startgesprekken
Vorige week dinsdag hebben de ouders van groep 3 t/m 8 via de mail een enquête ontvangen over
de gevoerde startgesprekken.
Er zijn inmiddels 19 enquêtes ingevuld, van de 90. We hopen dat u, als u dat nog niet gedaan heeft
de tijd wilt nemen deze korte enquête, 26 vragen, in te vullen. Invullen kan nog tot vrijdag 19
oktober. Door u feedback kunnen de kinderen nog meer profiteren.
Steampoint

Op de woensdagavonden 7 en 21 november wordt er twee keer een
ouderavond georganiseerd op het Steampoint in Oudehaske. Dit
om ouders de gelegenheid te geven om te ervaren waar hun kinderen
mee bezig zijn. De nadruk ligt, zoals altijd op het Steampoint, op het
zelf doen. Vandaar dat we per keer maar een beperkt aantal plaatsen hebben. Aanmelden kan via de
website, de link ( https://goo.gl/forms/Df4jckXZDKE9OsCB2 ) staat ook op de uitnodiging in de bijlage.
Nieuws vanuit de OR
Allereerst bedankt voor het invullen van de activiteitenlijst! Mocht u het vergeten zijn dan vinden
wij het geen enkel probleem uw lijstje alsnog te ontvangen! (graag zelfs)
Tijdens de zomerse najaarsdagen zijn wij alweer druk bezig met het maken van plannen voor de
kerstfair, specifiek voor de organisatie zouden we ons enthousiaste werkgroepje nog wel willen

aanvullen met een aantal ouders. Vindt u het gezellig om een paar avonden te brainstormen en met
ons een gezellige fair te organiseren, meldt u zich dan nog even aan (bij het hek) bij een van ons!
Wij hebben inmiddels de zomerversiersels vervangen door herfstbladeren en aankomende
donderdag zullen we zorgen dat de kinderen iets lekkers krijgen bij de lunch! 😋
Hartelijke groet namens de OR,
Dieuwke Blaauw
Ouderbijdrage
25 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 ouders
die (nog) geen formulier hebben ingeleverd hebben hierover een email gehad.
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.
Atelier Majeur
De gratis kunstateliers staan weer online!
Startdatum: dinsdag 6 november. Creatief denken en doen atelier.
Locatie: CBS De Hoeksteen
Docent: Linda Sinnige (Let’s start a fire)
Tijd: 14.30 – 15.30 uur
Leeftijd: 7 – 12 jaar
Data: 6, 20 en 27 november en 11 december
Inschrijven: https://ateliersmajeur.nl/cursussen/ en
dan in de blauwe balk kiezen voor kunstateliers.
In de bijlage vindt u de flyer.
(G)MR
Voor 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.
Website en facebook
Op de website en facebook is veel informatie te vinden over activiteiten die zich in de verschillende
groepen afspelen. 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

