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

AGENDA SEPTEMBER:
28
Juf Sietske jarig
30
Start Kinderboekenweek
30
Inleveren Jantje Beton
AGENDA OKTOBER:
1
Studiedag “Portfolio
leren” (kinderen zijn vrij)
2
CBO Meilandag (kinderen
zijn vrij)
6
Schoolreisje gr 1-7
7
Wat lekkers bij de lunch
12-16
Herfstvakantie
20
BLP middag (kinderen zijn
om 12.00 uur vrij)
26
OR vergadering
27
MR vergadering

STUDIEDAGEN 2020/2021
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)

Kanjertraining

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van
september/oktober 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
Kanjerlessen
Iedere groep heeft kanjertraining.
Kanjertraining gaat over vertrouwen,
omgangsvorm en zelfvertrouwen. De petten
horen er ook bij. Je hebt de zwarte, de rode,
de gele, en de witte pet. De zwarte pet gaat
over de baas spelen en pesten. de rode pet
gaat over uitlachen, grapjes maken op een
verkeerd moment, en meelopen met de
zwarte pet. De gele pet staat voor zielig, als
iemand iets naars over jou zegt, dan moet
diegene huilen. De witte pet is juist het
omgekeerde van de zwarte, rode en gele pet,
diegene helpt iemand die gepest wordt. hij
zegt dan tegen degene: “kom mee!” Je kan
ook de petten mixen met elkaar. je kan de
witte mixen met de zwarte, gele, en de rode
pet. De zwarte pet met wit dat betekent dat je
een goede leider bent. De rode met witte pet
betekent dat je leuke en grappige humor hebt
op het goede moment. De gele met witte pet
betekent dat je meeleeft met iemand en
diegene troost. We doen ook wel andere
dingen. Met kanjertraining doen we dus ook
oefeningen die te maken hebben met elkaar
te vertrouwen bijvoorbeeld, er staat iemand
achter je en je moet je achterover laten
vallen, en dus diegene vertrouwen. Met wie je
samenwerkt bepaal je zelf, want je moet met
iemand waar je haast nooit mee samenwerkt.
Het helpt ook voor jezelf je accepteert sneller
wie je bent. Veel kinderen in Nederland
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voelen zich onzeker, maar door
kanjertraining helpt het jezelf te
accepteren wie je bent.
Lisa en Yelka groep 8
Schoolreisjes
Op dinsdag 6 oktober gaan de kinderen uit
groep 1 t/m 7 op schoolreis. Groep 1 en 2
gaan naar de Naturij in Drachten. De
kosten hiervoor bedragen €20,-. Groep 3
en 4 gaan naar Duinezathe in Appelscha.
De kosten hiervoor bedragen €23,-. Groep
5 t/m 7 gaan naar Slagharen. De kosten
hiervoor zijn €30,-. De kosten worden,
wanneer u een machtigingsformulier
automatische incasso heeft ingeleverd, 25
september automatisch van uw
bankrekening afgeschreven. Wanneer u
geen machtigingsformulier “automatische
incasso” heeft ingeleverd, krijgt u van mij
bericht. De kosten voor het schoolreisje
kunnen dan per kind worden overgemaakt
onder vermelding van de naam en de
groep van uw kind op Rekeningnummer
NL63 RABO 0153912022 t.n.v. de
Hoeksteen. Mocht u het schoolreisje niet
kunnen betalen dan kunt u contact
opnemen met Stichting leergeld. Zij
kunnen u hierbij helpen.
www.leergeld.nl/heerenveen.

Duinezathe

Schoon belonen Heerenveen
Wij hoeven als scholen het oud papier niet
meer op te halen. Dit betekent ook dat de
vergoeding die wij hiervoor kregen komt te
vervallen. In plaats hiervoor heeft de
gemeente gekozen voor de aanpak van het
zwerfafval. Het zwerfafval
beloningssysteem, ‘Schoon belonen
Heerenveen’. Wij doen hier als school ook
aan mee. We hebben twee gebieden om
de school heen die wij maandelijks schoon
proberen te houden. Op deze manier leren
we kinderen bewust te worden van het
belang afval op de juiste plek te brengen
en “het voorkomen van” zwerfafval.
Daarnaast wordt het gat in de begroting
door het wegvallen van de vergoeding van
het oud papier weer opgevuld. Het schoon
belonen start in oktober. Meer informatie
hierover volgt nog.
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1,5 meter afstand
Helaas neemt het aantal Coronabesmettingen weer toe. We hebben een
aantal regels afgesproken die nu nog steeds
gelden. Zieke kinderen en volwassenen blijven
thuis. In geval van twijfel kunt u altijd
overleggen met school. Volwassenen houden
1,5 meter afstand. We wassen regelmatig
onze handen. Ouders wachten bij het hek. We
moeten elkaar hieraan blijven herinneren. Dit
geldt ook voor ons als team. Op deze manier
hopen we dat de school kan blijven draaien.
Vakantiebijbelfeest
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 worden
uitgenodigd voor het Vakantiebijbelfeest op
12 en 14 oktober in de herfstvakantie! Het
thema van het Vakantiebijbelfeest is dit jaar
‘Duik erin!’ Op maandag- en
woensdagochtend is er een leuk programma
met spellen, liedjes, een verhaal, knutselen en
er is patat op woensdag!
Registreer je kind(eren) via vbfheerenveen.nl.
Dat is noodzakelijk vanwege corona. Hier kun
je je als ouder/verzorger/broer/zus ook
aanmelden om mee te helpen. Inlopen kan
vanaf 10:15 en de ochtend duurt van 10:30 tot
12:00. Groep 1 t/m 4 vieren feest in de Goede
Herderkerk (Oude Veenscheiding 15) en groep
5 t/m 8 zijn welkom in basisschool Het
Kompas (ingang naast Kattenbos 144).
Voor meer informatie
zie www.vbfheerenveen.nl.

CBS De Hoeksteen
Dr. G. van Schouwenlaan 2,
8441CA Heerenveen
0513-624984
directeur.dehoeksteen@cbo-meilan.nl

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

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

https://dehoeksteen-meilan.nl/
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