AGENDA OKTOBER
6
14

Start kinderboekenweek
lunch voor de leerlingen verzorgd
door de oudercommissie
14
Vossenjacht (afsluiting
Kinderboekenweek)
25
leerlingen vrij (studiedag over
gespreksvoering)
25
start tevredenheidsonderzoek
26
MR
28/29 Alet afwezig

Vrije dagen
naast de reguliere vakanties:
25 oktober
24 december
28 januari
18 maart
7 juni
15 juli

Welkom!
In oktober komt Davin van Zutphen in
groep 1b. Wynand Adema is begonnen in
groep 2b.
We heten jullie van harte welkom en
wensen jullie veel plezier op De
Hoeksteen!

Nieuwsbrief oktober 2021
De maand van de kinderboekenweek is
aangebroken. We zullen samen met de
kinderen het thema ‘worden wat je wilt’
veelvuldig bespreken en er worden veel
boeken aangeboden. Hiermee hopen we het
leesplezier te verhogen.
Corona update
Vanaf 25 september zijn er versoepelingen. In
de komende teamvergadering bespreken wij
de versoepelingen voor onze school. Daarna
zullen we jullie op de hoogte brengen van evt.
veranderingen.
Snelle testuitslag? Zorg voor een DigiD
Bij klachten, blijft het advies om te testen.
Met een DigiD krijg je de testuitslag sneller
via www.coronatest.nl. Dit geldt ook voor
kinderen. Ouders/verzorgers kunnen voor hun
kinderen tot 14 jaar een DigiD aanvragen
via DigiD | DigiD aanvragen of activeren.
Kinderen van 14 jaar of ouder moeten zelf
een DigiD aanvragen. Het duurt 3 werkdagen
om een DigiD aan te vragen
Sinterklaasviering
Het duurt nog even voordat de beste man in
Nederland is, maar de voorbereidingen zijn al
in volle gang dankzij de
ouderactiviteitencommissie. In verband met
de beschikbaarheid van onze sint, verplaatsen
wij de viering naar woensdag 1 december. Te
zijner tijd ontvangt u meer informatie.
Stagiaires
In diverse groepen zijn stagiaires gestart.
Hieronder vindt u een overzicht. We heten alle
stagiaires welkom! Zij zullen zich de komende
tijd voorstellen via Social Schools.
Groep 1a/2a: juf Bianca (3e jaars, pabo)
Groep 1b/2b: juf Anne (3e jaars, oa)
Juf Elise (1e jaars, oa)
Groep 4: meester Bryan (2e jaars, oa)
Groep 5: juf Vera (1e jaars, pabo)
Juf Emma (1e jaars, oa)
Groep 6: juf Janine (1e jaars, pabo
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Nieuwe bestuurder
Beste ouder(s), verzorger(s),
Op 1 september ben ik begonnen bestuurder
van CBO Meilân. Graag stel ik mij aan u voor.
Mijn naam is Jaap van der Heide, ik ben 56
jaar, getrouwd met Inge Visser. Samen
hebben wij zes kinderen gekregen Alleen de
oudste is het huis uit, de anderen wonen nog
thuis. Een gezellige drukte dus.
Mijn werkzame leven speelt zich af in het
onderwijs, daar voel ik mij thuis, omdat het
werken mèt en vóór mensen is; het is
betekenisvol. Op de basisschool had ik een
meester die geweldig kon vertellen en dat
heeft mijn interesse voor geschiedenis
aangewakkerd, wat uiteindelijk resulteerde in
een studie economisch sociale geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Die
ervaring op de basisschool vergeet ik nooit
meer. Het is ook een ervaring die ik uw
kinderen gun en past bij de scholen van CBOMeilân, namelijk"; "Samen voor de wereld van
morgen". Daarin zit alles:
•
•

Kunstateliers
Bij deze melden we dat de volgende
kunstateliers van start gaan:
•
•
•
•
•
•

Fantasiedierenatelier in De Barte
Digitaal muziekatelier in de Van
Maasdijkschool
Vuuratelier in De Roerganger
Gitaaratelier in de St. Jozefschool
AMV-atelier in OBS
Akkrum/Hasperschool
Ritme schilderenatelier in De
Tjongerschool

•

we doen het samen
we doen het niet voor onszelf, maar
voor de wereld, dus we zijn dienend
we zijn toekomstgericht

Dat betekent dat we samenwerken in de
scholen, met u als ouders voor de kinderen.
We willen de kinderen iets meegeven waar ze
hun leven lang iets aan hebben en dat zij zelf
van betekenis kunnen zijn voor de wereld van
morgen. Dat gaat verder dan enkel cognitie,
het raakt je hele menszijn.
Ik verwijs hierbij ook graag naar onze statuten
art.3 lid 2 waar o.a. de zin staat: "In de
omgang met elkaar proberen iets te laten zien
en door te geven wat de Stichting denkt dat
Gods bedoeling is met mensen". Dat kleurt en
geeft richting aan mijn en ons handelen.
Vanuit mijn rol hoop ik een bijdrage aan de
ontwikkeling van u kind te leveren.
Met vriendelijke groet,
Jaap van der Heide

De Hoeksteen: ontwikkeling, betrokkenheid, plezier, waardering, creativiteit, samenwerking

•

Regenboogvlag
Van maandag 11 oktober (coming out day) tot
zaterdag 16 oktober (roze zaterdag) zullen we
op school de regenboogvlag hijsen. Het past
bij onze visie dat iedereen uniek is en iedereen
welkom is. Daarbij willen we onze leerlingen
leren dat iedereen mag zijn wie hij/zij is.
GZ aanbod 2021-2022
De jeugdgezondheidszorg van GGD Fryslân zal
de volgende leerlingen uitnodigen:
5- jarigen
Kinderen geboren in 2016 worden uitgenodigd
voor een onderzoek. Dit betekent:
•

•

•

Een screening door de
doktersassistente op gehoor,
ogen en groei.
Ouders vullen vooraf een digitale
vragenlijst in. De doktersassistente
bespreekt deze met ouders.
Eventueel een vervolgafspraak bij de
jeugdarts of jeugdverpleegkundige
naar aanleiding van screening, de
vragenlijst of informatie van de
school.

Op basis van de antwoorden op de
vragenlijst worden kinderen en hun
ouders uitgenodigd voor een
vervolgafspraak bij de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige.

Ouderpanel
Naast de tevredenheidsonderzoeken zouden
we heel graag een ouderpanel willen
opstarten. Nu weet ik dat er een ouderpanel
was, maar om iedereen een nieuwe kans te
geven doe ik bij deze een oproep op zich aan
te melden. Kort gezegd is een ouderpanel een
open gesprek tussen de mij en een
uitgenodigde groep ouders over de gang van
zaken op school. Uit dit gesprek komen
adviezen van de ouders voort, waarmee de
school het onderwijs kan verbeteren. Wilt u
hieraan deelnemen: stuurt u dan een mail
naar a.krikken@cbo-meilan.nl met uw naam
en de naam/namen van uw kind(kinderen) +
groep.

Heeft u vragen of opmerkingen over de
nieuwsbrief? We horen het graag.
Volg ons ook op de sociale media of via onze
website!

9- jarigen
Kinderen geboren in 2012 worden uitgenodigd
voor een onderzoek.
•
•

•

Dit is een onderzoek door de
jeugdverpleegkundige.
De jeugdverpleegkundige kijkt naar de
gezondheid, ontwikkeling en groei van
het kind.
Ouders vullen vooraf met hun kind
een digitale vragenlijst in. Deze wordt
besproken.

Daarnaast krijgen de kinderen geboren in
2012 een uitnodiging voor vaccinaties op een
GGD-locatie.
Groep 8
Ouders van kinderen in groep 8 ontvangen
een uitnodiging per post op het huisadres.
•

Vriendelijke groet,

Alet Krikken
Directeur CBS De Hoeksteen
A.krikken@cbo-meilan.nl
Of
Directie.dehoeksteen@cbo-meilan.nl
CBS De Hoeksteen

Ouders vullen met hun kind een
digitale vragenlijst in.
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