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Beste ouders/ verzorgers,
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.
Januari:
25 Juf Jorine, juf Angelique en meester
Roeland gaan naar de Bett in London (ICTbeurs)
28 BLP-cursus, alle kinderen zijn vrij
Februari:
1 Groep 3 naar het Steampoint Heerenveen
4 OR vergadering

7 Meester Alfred opleiding rekencoördinator
10 KSG-dienst (Kerk School Gezinsdienst) in
Trinitas, 9.30 uur uitnodiging volgt nog
12 Meester Roeland directieoverleg
12 Rapportgesprekken
14 Rapportgesprekken
17 Juf Jessica jarig
18- 22 Voorjaarsvakantie

Tostidagen
De tostidagen zijn op maandag 11 februari in groep 1a/2a, op dinsdag 12
februari in groep 4 en op woensdag 13 februari in groep 1b/2b. Op
maandag 25 februari in groep 3, op dinsdag 26 februari in groep 8, op
woensdag 27 februari in groep 5 en op donderdag 28 februari in groep 6/7.
De kinderen kunnen op de tostidag hun broodje kaas in de oven stoppen,
zodat ze een lekkere tosti kunnen eten.
KSG-dienst
Op zondag 10 februari verzorgen wij als de Hoeksteen om 9.30 uur de Kerk School Gezinsdienst.
Op school oefenen we de liedjes die in de dienst worden gezongen. U wordt als ouders samen met
uw kind(eren) van harte uitgenodigd. De officiële uitnodiging volgt nog.
Talenten middag/avond
De talenten middag/avond is verplaatst van 15 naar 22 maart. Meer info over de talentenavond
volgt nog.

Kanjertraining in groep 3
We hebben een heelen leuken klas en elke week
kanjertraining. Deze brief hebben wij saamen cheschreefen.
Het verhaal van de kanjertraining gaat over een arend en
we hebben het ook over petten, geel, rood, wit en zwart.
Maud, Lis en Kian
Nieuws vanuit de OR
Met de leden van de OR kijken we terug op een succesvolle Nieuwjaarstoost op de eerste schooldag
van 2019! Daarbij hoort ook een frisse start, want vanaf vandaag genieten onze kinderen weer van
een fris gepoetst klaslokaal. We zijn enorm blij met de opkomst gisteravond!
In twee uur tijd hebben een boel ouders de mouwen opgestroopt en zo werden zelfs de plafonds
met stofzuigers spinragvrij gemaakt. Op deze manier is het volgens ons helemaal geen straf,
iedereen bedankt voor de goede hulp!
Traditioneel zorgen we in de week voorafgaand aan de voorjaarsvakantie weer voor iets lekkers bij
de lunch, dat zal zijn op woensdag 13 februari.
Hartelijke groet namens de OR,
Dieuwke Blaauw

Voor de leerlingen van CBO Meilân met praktische talenten is na de herfstvakantie Technium
gestart. Technium biedt voor kinderen die graag met de handen willen werken de mogelijkheid om
dat in een extra klas te doen. Van bijna alle basisscholen van Meilân komen leerlingen naar drie
verschillende locaties, om daar met verschillende technieken aan de slag te gaan. De technieken die
kunnen worden ingezet zijn niet alleen van technische aard: Op het Nordwin wordt ook ingezet op
dier-, plant en algemene verzorging. De leerlingen zijn door hun eigen leerkracht en in overleg met
hun ouders gevraagd of ze het leuk zouden vinden één ochtend in de week iets over techniek te
leren: Er wordt geleerd hoe je moet zagen, boren, meten, solderen, een band moet plakken, een
handleiding moet lezen, etc. De materialen die worden gebruikt zijn o.a. hout en metaal. Daarnaast
wordt er gewerkt aan persoonlijke leerdoelen, die per leerling verschillend zijn. Bijv.: leren om hulp
te vragen, leren om hulp te accepteren, leren om te gaan met veiligheidsregels, etc. De leerdoelen
worden opgesteld door de IB-er van de school waar het kind op zit, in overleg met de leerkracht, de
ouders en de leerling zelf.
Eén ochtend per week komen de kinderen naar één van de volgende scholen voor voortgezet
onderwijs: op maandag op het Kei College ( Heerenveen), op woensdag naar het Zuyderzee
Lyceum (Lemmer) en op vrijdag naar het Nordwin College, ook in Heerenveen.
De techniekdocenten van deze drie locaties geven de lessen en een leerkracht van CBO Meilân
ondersteunt t.a.v. gedrag en het ontwikkelen van leerdoelen, in een serie van tien lessen.
Na afloop van de tien lessen wordt bepaald of en hoe een leerling verder gaat op Technium.
Als de ochtend is afgelopen, gaan de kinderen weer naar hun eigen school terug.
Tot nu toe wordt met veel enthousiasme gewerkt, door zowel de kinderen als de leerkrachten!
Sitta Bosman, leerkracht Technium.

Naast Technium (zie bovenstaande informatie) zijn er binnen CBO Meilân verrijkingsklassen
opgezet. Al drie jaar lang kunnen de leerlingen uit groep 3 t/m 8 aangemeld worden voor Ingenium.
Binnen Ingenium wordt hoogbegaafdheidsleren en onderwijzen vormgegeven. Het werken met een
verrijkingsgroep en een portfolio zorgt ervoor dat kinderen leren leren (transfer van informeel naar
formeel leren), leren leven (ontwikkelen van de kracht in jezelf) en leren denken op analytisch,
praktisch en creatief denkniveau (R.J. Sternberg). Het werken aan en oefenen met deze
vaardigheden tijdens de lessen in de verrijkingsgroep, maar zeker ook tijdens reguliere schooltijden
heeft als gevolg dat leerlingen zich beter kunnen redden in de maatschappij. De verrijkingsgroep
Ingenium biedt op drie plaatsen onderwijs: in Joure, Heerenveen en Lemmer. ’s Ochtends is er een
aanbod voor kinderen uit de bovenbouwgroepen 6, 7, 8 en ’s middags voor de kinderen uit de
middenbouwgroepen 3, 4, 5. Iedere week gaan de kinderen een dagdeel naar de verrijkingsgroep.
Ze krijgen daar les van speciaal opgeleide leerkrachten. Kinderen kunnen twee keer per jaar
aangemeld worden voor deelname aan de verrijkingsgroep. De school is verantwoordelijk voor deze
aanmelding. Tevens is er een protocol opgesteld waarin staat beschreven welke kinderen in
aanmerking komen voor de verrijkingsgroep. Na de aanmelding volgt een intakegesprek met een
toelatingscommissie die uiteindelijk bepaalt welke kinderen worden toegelaten.
Evaluatie:
Er wordt bij Ingenium gewerkt in blokken. Gedurende elk blok wordt de ontwikkeling van de
kinderen nauwlettend gevolgd. In januari wordt bekeken of de deelname aan de verrijkingsgroep
nog een vervolg krijgt in de daaropvolgende periode. Aan het einde van het schooljaar vindt er een
eindevaluatie plaats. Beide momenten van evaluatie zijn er gesprekken met ouder, kind en
Ingenium leerkracht(en). Beide evaluatiemomenten zijn ook bedoeld voor in- en uitstroom van
kinderen.

(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. Nu
staan er foto’s van de schoolschoonmaak op.
http://dehoeksteen-meilan.nl
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

