Nieuwsbrief maart 2021
Weer naar school

AGENDA MAART
9
15-18
24
25
26
29
30

MR vergadering
Testweek BOOM groep 3
Open Dag
oudercontactmoment
Gezinsbingo
Meester Raymond jarig
oudercontactmoment

STUDIEDAGEN 2020/2021
1 juni

Studiedag portfolio leren
(kinderen zijn vrij)

VRIJE DAGEN in april:
2 april
Goede Vrijdag
5 april
Tweede paasdag
27 april
Koningsdag

NIEUWE LEERLINGEN MAART 2021
•

Liedewij de Haan wordt op 10
maart 4 jaar. Zij komt in groep
1b/2b bij juf Siemie, juf Julia (LIO)
en juf Diana

We wensen jou een hele fijne tijd toe op
de Hoeksteen!

We leven in een bijzondere tijd. Zelfs het weer
in deze tijd is bijzonder! Waar we twee weken
geleden nog in de sneeuw speelden en er nog
ijs in de sloten lag, hebben we nu kunnen
genieten van een heerlijke voorjaarsvakantie
met zonnige temperaturen en bloeien de
krokussen en sneeuwklokjes volop.
Ook in het onderwijs is het een bijzondere tijd
en hebben we hectische weken achter de rug.
Weken van thuisonderwijs, noodopvang,
wel/niet open, op school in de eigen bubbel
blijven, mijn kind is verkouden, help wat nu….
Het is voor iedereen steeds weer schakelen,
zowel voor kinderen, ouders/verzorgers en
team. Dit flexibel zijn lukt de ene dag beter
dan de andere. Maar wat doen we het met z’n
allen goed. Samen komen we er doorheen is
tegenwoordig een gevleugelde uitspraak,
maar we moeten het ook echt met z’n allen
doen en dat lukt ons ook!
Door ieders inzet en goed in acht nemen van
het protocol hebben wij gelukkig nog geen
klassen naar huis hoeven sturen en is er nog
geen enkel personeelslid ziek geworden. Hier
zijn we erg dankbaar voor.
We leven mee met de gezinnen, die wel te
kampen hebben met de gevolgen van het
COVID 19 virus en wensen hen veel
beterschap en sterkte
Er ligt nu een periode voor ons tot de
zomervakantie, waarin leerlingen weer verder
kunnen groeien en bloeien op onze school.
We gaan er voor met z’n allen!
Namens het team van CBS de Hoeksteen
Coronabeleid
We willen u vragen om scherp te blijven op de
regels uit het protocol. Bij het brengen en
halen van uw kind is het belangrijk dat u
daarna meteen weer vertrekt. “Tút en derút!”
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Nieuwe bestemming schoolshirts.
De oude schoolshirts van de Hoeksteen
hebben een nieuwe bestemming gekregen op
de Tanji Power Basic School in Gambia. Wat
een blijdschap is te zien bij deze kinderen.
Fam. Van Gellekom bedankt voor het regelen!
Nieuwe directeur
Vol trots kunnen wij melden dat wij een
nieuwe directeur hebben gevonden.
Alet Krikken, sindskort woonachtig in Joure,
zal vanaf 19 april starten als directeur van de
Hoeksteen. In de volgende nieuwsbrief zal zij
zich voorstellen.
In herinnering: Diemer Bierma
7 maart 2021, wat hadden we Diemer graag
welkom geheten bij ons op school. Helaas
heeft dit niet zo mogen zijn. We blijven
Diemer herinneren in onze school en hangen
vanaf maandag 8 maart een foto van hem op
onze foto-collage bij de ingang.

Schoolfruit
Het schoolprogramma EU Schoolfruit is i.v.m.
de lockdown verlengd tot 31-05-2021. U hoeft
op woensdag, donderdag en vrijdag geen fruit
aan uw kind mee te geven.
Stagiaires
We hebben momenteel deze stagiaires:
Juf Jitske – groep 1a/2a
Juf Sigrid – groep 3
Juf Bianca – groep 4
Fijn, dat zij hun stages ook weer kunnen
oppakken en weer mogen werken en leren bij
ons op school.
Poëziewedstrijd: bibliotheek op school
Tijdens de thuiswerkperiode is er vanuit de
bibliotheek een mooie poëziewedstrijd op
poten gezet waarbij kinderen een gedicht
mochten schrijven en opsturen met het thema
SAMEN. Vol trots kunnen we u vertellen dat
een leerling van onze school, Lynn Bakker uit
groep 4 deze wedstrijd heeft gewonnen. Deze
week is onze “bieb-juf” Ivenka op school
geweest om haar het cadeau te overhandigen.
Hierbij de link met alle winnende gedichten:
https://www.youtube.com/watch?v=W_9pdbCgAEI
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SAVE THE DATE: Bingo-avond
Op vrijdagavond 26 maart organiseert de OR
in samenwerking met enkele teamleden een
gezellig BINGO avond voor het hele gezin.
Reserveert u de datum alvast in uw agenda?
Verdere info volgt.
Open dag: 24 maart
Op woensdag 24 maart a.s. is er een open dag
op de Hoeksteen. Er komt een aankondiging
op de facebook site van de Hoeksteen. Kent u
ouders in uw omgeving die op zoek zijn naar
een nieuwe school? Wilt u dit bericht dan voor
ons delen? Er wordt gewerkt met tijdsblokken,
waarin 1 gezin zich kan inschrijven en
rondgeleid wordt. Op deze manier denken wij
op een veilige manier toch nieuwe ouders te
kunnen verwelkomen.
Oudercontactmoment
Eind maart staan er 2 momenten gepland voor
oudercontact. Het initiatief van deze
gesprekken ligt bij de leerkrachten en is vooral
bedoeld voor de leerlingen die extra zorg
krijgen binnen de school. Mocht de leerkracht
het wenselijk vinden om met u (en uw kind) te
willen praten, dan ontvangt u een uitnodiging
voor een gesprek via Teams.

Heeft u vragen of opmerkingen over de
nieuwsbrief? We horen het graag.
Volg ons ook op de sociale media of via
onze website.
Vriendelijke groet,
Diana Zwaga
CBS De Hoeksteen
directeur.dehoeksteen@cbo-meilan.nl

CBS De Hoeksteen
Dr. G. van Schouwenlaan 2
8441 CA Heerenveen
0513-624984

https://www.facebook.com/dehoeksteen

Mocht u zelf zorgen hebben over uw kind of
graag een gesprek willen met de leerkracht
kunt u dit altijd aangeven aan de leerkracht
via de mail.
Social media: Facebook/Instagram
Vanaf 15 maart gaan wij al onze berichten op
Facebook openbaar delen. Tot nu toe konden
alleen vrienden van de Hoeksteen de posts
lezen. U heeft een aantal jaren geleden of bij
de start van uw kind een AVG formulier
ondertekend. Mocht u deze toestemming
n.a.v. bovenstaande willen wijzigen, mag dat
door een reactie op deze mail. Dan zullen wij u
opnieuw een formulier toesturen.
Ook is de Hoeksteen bezig om zich binnenkort
ook op Instagram te presenteren. Mocht u
hier bezwaar tegen hebben, dat uw kind daar
zichtbaar is op foto’s mag u dit ook aangeven
via een mail aan de directie en zullen wij u
opnieuw een toestemmingsformulier
toezenden.
Een fijn weekend gewenst!
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