Nieuwsbrief december 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),

AGENDA NOVEMBER:
24
Portfoliogesprekken
24
MR vergadering
26
Portfoliogesprekken
27
Juf Maryanne jarig
30
Porfoliogesprekken
AGENDA DECEMBER:
3
Sinterklaas
17
Kerstfeest in de klas
STUDIEDAGEN 2020/2021
3 februari
“Portfolio leren”
(kinderen zijn om 12.00
uur vrij)
1 juni
Studiedag (kinderen
zijn vrij)

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van
december 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
Welkom
Op 9 november hebben wij Lyëll Wijbenga
mogen verwelkomen in groep 6. Lyëll is vanuit
Oldemarkt verhuisd naar Heerenveen.
We wensen Lyëll een hele fijne tijd toe op de
Hoeksteen.
Kanjertraining
Wij zijn 3 dames uit groep 6 wij mochten in de
nieuwsbrief schrijven. We gaan jullie vertellen
over de petten en wat we hier doen met
kanjertraining. Het is wel leerzaam en vaak is
het buiten en het is erg leuk. Meester vertelt
verhalen over de kanjertraining uit een boek.
Je doet oefeningen in een boek. Je hebt de
motor en een benzinepomp. Maar je kan ook
zielig of grappig doen. We hebben de witte
pet dan ben ik te vertrouw en je helpt
kinderen. Zwart is je speelt erg de baas dus je
bent de leider maar dan niet aardig. Rood je
lacht kinderen uit en bent een
grappenmaker.
De gele pet dan ben je zielig je bent bang. Je
bent een motor als je aandacht geeft maar de
benzinepomp is blij, maar daarmee is de klas
niet blij net als je leraar en je ouders.
En nu wat tips voor de kanjertraining, rustig
blijven en je mening zeggen. Vraag je leraar of
die wil helpen een ruzie op te lossen. Zoek
geen ruzie op. Laat de baas spelers
en meelopers kletsen geef geen benzine.
Pieker niet in je een uppie, maar ga praten
met iemand die je vertrouwt. Als je overlegt
met iemand die je vertrouwt, dan ga je niet
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roddelen, maar dan vertel je waar je bang
voor bent, of last hebt.
Denk goed na over jezelf en anderen.
Groetjes,
Sophie, Emma en Suusje

Sinterklaas
Op donderdag 3 december komt sinterklaas
bij ons op school. Hij zal dit jaar iets later
komen. De kinderen van de groepen 1 t/m 4
ontvangen hem in de groep. We zullen dus
niet buiten staan om hem te ontvangen.
Helaas kunnen de Pieten er niet bij zijn. De
groepen 5 t/m 8 vieren het sinterklaasfeest
met cadeautjes en surprises in de klas. We
maken er in de klassen een groot feest van.
Inleveren portfolio
Wilt u het portfolio van uw kind voor de
kerstvakantie weer mee naar school geven.
Bedankt
Beste ouders en leerlingen,
Graag wil jullie bedanken voor de fijne
samenwerking die ik heb mogen ervaren. Ik
heb bijna 8 jaar met heel veel plezier gewerkt
op de Hoeksteen. Ik heb jullie, de ouders van
de Hoeksteen ervaren als positief kritische
ouders, denkend in het belang van de
ontwikkeling van de kinderen. Ik heb op een
fijne manier samengewerkt met de MR en de
OR. Ik zal mijn team, de leerlingen, de ouders
en de school gaan missen. Bedankt voor de
cadeaus, berichtjes, kaartjes en mooie
woorden tijdens mijn afscheid.
Per 1 december begin ik op de Wumkesskoalle
in Joure. Hier ligt een mooie uitdaging voor
mij. De Wumkesskoalle zal compleet
verbouwd worden. Ik wens jullie allen nog een
hele fijne tijd toe op de Hoeksteen en ik zal
ongetwijfeld mijn gezicht nog wel eens laten
zien op de Hoeksteen.

Meester Roeland wordt prachtig
toegezongen op ons mooie groene
schoolplein.
Heeft u vragen of opmerkingen over de
nieuwsbrief? We horen het graag.
Volg ons ook op Sociale media of via onze
website.
directeur.dehoeksteen@cbomeilan.nl
CBS De Hoeksteen
Dr. G. van Schouwenlaan 2,
8441CA Heerenveen
0513-624984
https://www.facebook.com/dehoeksteen
https://dehoeksteen-meilan.nl/
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