Nieuwsbrief augustus/september 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),

AGENDA AUGUSTUS:
29
Juf Jorine jarig

AGENDA SEPTEMBER:
1
Startgesprekken gr.
3 t/m 8
1 en 2
Juf Angelique
opleiding (Juf Akke
vervangt haar
dinsdag)
3
Meester Alfred jarig
7
OR vergadering
8
MR vergadering
28
Juf Sietske jarig
30
Kinderboekenweek
STUDIEDAGEN 2020/2021
1 oktober
Studiedag “Portfolio
leren” (kinderen zijn
vrij)
2 oktober
CBO Meilandag
(kinderen zijn vrij)
20 oktober
BLP middag
(kinderen zijn om
12.00 uur vrij)
10 november Studiedag “Portfolio
leren” (kinderen zijn
vrij)
3 februari
“Portfolio leren”
(kinderen zijn om
12.00 uur vrij)
1 juni
Studiedag (kinderen
zijn vrij)

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van
augustus/september 2020! In deze nieuwsbrief
leest u over de ontwikkelingen op onze school.
Wij wensen u veel leesplezier bij het lezen van
onze nieuwsbrief!
Namens het team van CBS de Hoeksteen
Roeland de Jong
Directeur
r.dejong@cbo-meilan.nl
Schoolreisjes
De schoolreisjes voor groep 1 t/m 7 staan
voorlopig gepland op dinsdag 6 oktober. We
hebben nog niet groen licht dat ze door
kunnen gaan. Zodra het definitief is, geven we
dat door.
Studiedagen
Hiernaast staan de studiedagen vermeld. Op
donderdag 1 en vrijdag 2 oktober zijn de
kinderen de hele dag vrij.
Nieuws uit de ouderraad
Alweer twee weken gaan onze kinderen weer
naar school en staan we samen bij het plein.
Helaas konden we dit jaar niet beginnen met
een bakje koffie. De meeste activiteiten zullen
dit schooljaar vast en zeker ook een andere
invulling krijgen, dit is meteen de reden dat
we op dit moment nog geen oproep doen om
je aan te melden om ergens bij te helpen.
De komende tijd zullen we jullie via de
contactouders in de groepsapps vragen om
hulp bij (klassikale) activiteiten.
Samen maken we er weer een mooi schooljaar
van!
Logopedie screening groep 2
C.B.S. de Hoeksteen werkt samen met
Logopedie Friesland om kinderen die
problemen ondervinden in de spraak- en
taalontwikkeling tijdig te signaleren.
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Er wordt gebruik gemaakt van een
oudervragenlijst en een
leerkrachtscreeningslijst.
De ouder- en leerkrachtvragenlijst bevatten
vragen over de logopedische gebieden: Taal,
Spraak, Afwijkend mondgedrag, Stem, Niet
vloeiend spreken en Gehoor.
We gaan dit traject jaarlijks doen bij de
kinderen van groep 2.
De huidige leerlingen van groep 2 hebben
inmiddels allemaal een brief en vragenlijst
mee gekregen naar huis.
We verwachten de brieven uiterlijk deze week
(vrijdag 4 september) weer retour bij de
leerkracht.
Atelier Majeur
In de bijlage vind u informatie over de
mogelijkheden om deel te nemen aan de
lessen van Atelier Majeur. Deze activiteiten
zijn gratis en worden na schooltijd gegeven. U
kunt zich via de website van Atelier Majeur
hiervoor opgeven.
Nieuws van de Florabuurt
In de bijlage vindt u een flyer van de
fietsspeurtocht op zaterdag 26 september.
Nieuwe vloer en werkplekken
Misschien heeft u het al gezien bij het
startgesprek of de kennismaking in groep 1/2.
In de vakantie is hard gewerkt om een nieuwe
vloer in de gang te leggen. Ook zijn er nieuwe
werkplekken op de gang gekomen. De
kinderen kunnen in de treinzit rustig werken.
We zijn blij met het resultaat.
VRAGEN OF OPMERKINGEN:
Heeft u vragen of opmerkingen over de
nieuwsbrief? We horen het graag.
Volg ons ook op Sociale media of via onze
website.
Vriendelijke groet,
Roeland de Jong
Directeur CBS De Hoeksteen

Onze vloer en treinzit.

CBS De Hoeksteen
Dr. G. van Schouwenlaan 2,
8441CA Heerenveen

0513-624984
directeur.dehoeksteen@cbo-meilan.nl

https://www.facebook.com/dehoeks
teen

https://dehoeksteen-meilan.nl/
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