AGENDA SEPTEMBER
3
6
7
6 - 14

Meester Alfred jarig
Overleg Act. Comm.
Informatieavond gr. 3 & 8
Startgesprekken
Groep 3 t/m 8
Informatieavond gr. 1/2
Start Jantje Beton
Prinsjesdag
Schoolreis (gr. 1 t/m 7)
Juf Sietske jarig

13
15
21
22
28

Vrije dagen
naast de reguliere vakanties:
25 oktober
24 december (alleen de middag vrij)
28 januari
18 maart
7 juni
15 juli

Welkom!
Na de zomervakantie zijn de volgende
leerlingen bij ons op school gekomen: in
groep 1a zijn Ronin Kutoen Mirre
Campmans gestart. Ook bij juf Kirsten en
juf Kristel is Sofie Doorn in groep 2a
gestart.
In de andere kleutergroep zijn Jisse
Ditewig en Mads van der Iest gestart bij
juf Jessica en jud Siemie.
In groep 4 is Kelvin Saraiva Martinho
gestart bij Juf Jorine en juf Angelique.
We heten jullie van harte welkom en
wensen jullie veel plezier op De
Hoeksteen!

Nieuwsbrief september 2021
We zijn weer gestart. En hoe?! Helaas
hebben we meteen te maken met corona,
maar laten we het de rest niet
overschaduwen. We zijn verder goed
gestart: iedereen kwam gezond uit de
vakantie en we hebben goede energie om
weer aan de slag te gaan en in het ritme te
komen!
Door alle bijzonderheden is deze
nieuwsbrief wel iets later dan gepland.
Alet Krikken
Corona update
Helaas hadden we meteen in de eerste week
te maken met Corona bij ons op school.
Meester Alfred is helaas nog steeds thuis en
zijn vrouw is ook positief getest. Zij voelen zich
allebei ziek; we hopen dat het gauw beter met
hen gaat!
Groep 5 is inmiddels weer deels op school en
groep 8 komt hopelijk vanaf vandaag weer op
school, samen met meester Hedzer.
Helaas zijn er 3 leerlingen met een positieve
test, namelijk uit groep 5 en 8. De betrokkenen
hebben hierover een mail gehad.
Naast meester Alfred zit er sinds de start van
het schooljaar ook een gezin thuis vanwege
positieve testen in het gezin. Deze leerlingen
zijn niet op school geweest, vandaar dat het
niet eerder gemeld is. Inmiddels zijn deze
leerlingen gelukkig weer op school.
Ik begrijp dat er diverse meningen bestaan
over testen, vaccinaties, quarantaine, etc.
Maar wij houden als school de richtlijnen aan
van de GGD en het RIVM. Wij hebben veel
contact met de GGD en doen ons best om de
communicatie zo eenduidig mogelijk te
houden. Mocht er iets onduidelijk zijn,
schroom dan niet om contact op te nemen.

Traktaties
Net als voor de vakantie vragen we jullie om
voorverpakte traktaties uit te delen.
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Schoolreisje + gelden
De schoolreisjes komen er weer aan. Net als
vorig jaar kiezen we ervoor dit vroeg in het
schooljaar te organiseren. Het is een leuk uitje
om met elkaar te doen, elkaar beter te leren
kennen en dit is goed voor de groepsvorming.
De groepen 1 en 2 gaan naar Sanjes Safari. De
groepen 3 en 4 gaan naar Julianatoren. En tot
slot gaan de groepen 5, 6 en 7 gaan naar
Wildlands. De gelden zullen hiervoor in de
tweede week van september geïncasseerd
worden. Meer informatie ontvangen jullie van
de leerkrachten.

Stichting leergeld
Stichting Leergeld Heerenveen zet zich in voor
schoolgaande kinderen in de leeftijd van 0 tot
18 jaar uit gezinnen met minimale financiële
middelen.
De stichting biedt hulp aan deze gezinnen
indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse
activiteiten voor hun kinderen niet kunnen
betalen. De kinderen moeten woonachtig zijn
in de gemeente Heerenveen. Voor meer
informatie:
https://www.leergeld.nl/heerenveen

Sportactiviteiten
In de bijlage vinden jullie een poster met
daarop allerlei sportactiviteiten om voor in de
schrijven. Deze vinden plaats buiten
school(tijden).

Inloopmiddagen en startgesprekken
Van maandag 6 september tot dinsdag 14
september vinden de jaarlijkse
startgesprekken plaats. Jullie kunnen vanaf
donderdag 2 september, 16.00 uur, je
inschrijven voor de startgesprekken met de
leerkrachten. U kunt zelf aangeven voor welk
tijdslot u zich aanmeldt. De gesprekken
vinden op school plaats, samen met uw kind.
Ter voorbereiding ontvangt u een
voorbereidingsformulier, dat u samen met uw
kind invult.
Het is de eerste keer dat we dit via Social
Schools doen, dus het is even zien of alles in
een keer goed gaat. Mocht er iets onduidelijk
zijn of niet goed gaan, geef dit meteen aan bij
de juf of meester.

Jantje Beton
Wij doen mee aan De Kleine Jantje
Beton Loterij vanaf 15 september.
Daarmee halen we geld op voor ons
schoolplein én voor kinderen voor wie
buitenspelen minder vanzelfsprekend
is. Ieder verkocht lot helpt voor meer
spelen!

Prinsjesdag
De derde dinsdag is het weer zover:
Prinsjesdag. Het lijkt ons leuk als
iedereen deze dag met een
hoed/hoofddeksel op school komt.
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Vanwege de volle agenda en corona, vervallen
de eerste inloopmiddagen. Deze zullen later
plaatsvinden.

Fietsen in het fietsenhok + plein
We zien steeds vaker dat de fietsen niet
goed in het hok worden geplaatst. Zouden
jullie ondanks dat jullie niet mee het plein
op mogen, hier ook op willen letten.
Vanaf woensdag mogen de leerlingen niet
meer spelen achter het noodgebouw. Met
name na schooltijd ervaart de buurt
overlast van jeugd dat speelt of hangt
achter/naast het noodgebouw. Mocht uw
zoon/dochter veel op het plein spelen na
schooltijd, zou u dan thuis extra willen
benadrukken dat er niet meer achter
gespeeld mag worden. Binnenkort zal dit
fysiek dichtgemaakt worden.
Vanwege de overlast in de
avonden/nachten worden er binnenkort
ook camera’s geplaatst.
Informatieavonden.
In de groepen 1/2, 3 en 8 vinden
informatieavonden plaats. De overige
groepen ontvangen een informatiebrief
deze week.
In verband met de maatregelen hebben we
besloten dat er 1 ouder per kind op de
informatieavond kan komen, zodat we de
1,5 meter in acht kunnen houden.
Op 7 september worden de ouders van
groep 3 van 19.00 tot 20.00 uur verwacht.
Juf Jikke en Juf Baudy zullen de groep dan
splitsen.
Op 7 september geeft ook Meester Hedzer
een informatieavond voor groep 8. Om
18.45 uur wordt de eerste helft
(achternamen van A t/m K) van de ouders
verwacht en om 19.45 uur de tweede helft
(achternamen van L t/m Z) van de ouders
verwacht

Social Schools
De invoering van Social Schools gaat
heel erg goed! 90% van de leerlingen
heeft al een gekoppelde ouder!
We zullen de komende tijd nog via
Parnassys en Social Schools berichten
sturen, zodat iedereen goed op de
hoogte is. We hopen dat het zo snel
mogelijk alleen via Social Schools kan.
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,

Alet Krikken
Directeur CBS De Hoeksteen
A.krikken@cbo-meilan.nl
Of
Directie.dehoeksteen@cbo-meilan.nl
CBS De Hoeksteen
Dr. G. van Schouwenlaan 2
8441 CA Heerenveen
0513-624984

Op 13 september worden de ouders van
groep 1a/2a om 19.00 uur verwacht in het
speellokaal en de ouders van 1b/2b om
19.15 uur verwacht.
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