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Voorwoord 

Beste ouders en verzorgers, 

De eerste 8 weken van dit schooljaar zitten er alweer op. Bijna ongemerkt zijn we van 

de zomer in de herfst gerold. Het zijn weken geweest met veel activiteiten.  

 

De inloopmorgen op de eerste schooldag is druk bezocht. Het kennismaken met de 

leerkracht en het zien waar je kind(eren) in de klas zitten is voor u als ouder 

belangrijk. Een aantal van u heb ik ook ontmoet op de koffiebijeenkomst na 

schooltijd.  

 

Ook de omgekeerde 10-minuten gesprekken zijn goed bezocht en hebben prachtige 

gesprekken opgeleverd over uw kind of, zoals in groep 6 tot en met 8, met u en uw 

kind. Gesprekken over wat uw kind nodig heeft om te ontwikkelen, maar ook wat de 

leerkracht nodig heeft van uw kind om dit te realiseren. Wij geloven dat kinderen 

leren en groeien door met elkaar samen te leven en samen te werken. Respect en 

vertrouwen zijn hiervoor de basis. Door elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek 

te gaan versterken we de driehoek kind-ouders-school. 

 

We wensen ouders, verzorgers en leerlingen een fijne herfstvakantie toe en zien u 

weer graag na de herfstvakantie. 

 

Team De Hoeksteen 

Nieuwsbrief 

Nummer 2   schooljaar 2022 - 2023 
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Belangrijke data 

I.v.m. de gezamenlijke opening met ouders, leerlingen en team van het thema 

wereldrestaurant komt het inloopmoment op woensdag 26 oktober te vervallen.  

41  Ma  10-10    Team  Studiedag – leerlingen vrij  
  

  

di   
  

11-10  13.00-
14.00  

Team, 
leerlingen,  ouders  

Kanjermiddag    

19.30-
20.30  
  

MR  MR    

AC  AC    

Vr   14-10      Afsluiting Kinderboekenweek   Boekenruilmarkt  

42  Herfstvakantie  

43  Ma-
vr  

24-10 
tot 29-
10  

  Allen  Thema: 
TRADITIES/WERELDRESTAURANT  
  

  

Wo  26-10  8.25-
8.45  

Groep 3-8  inloopmoment ouders   Komt te vervallen 

10.30-
12.30  

Groep 5-8  Schoolschaatsen     

44  Wo  02-11  10.30-
12.30  

Groep 5-8  Schoolschaatsen    

45  Wo  09-11  10.30-
12.30  

Groep 5-8  Schoolschaatsen    

Afsluiten zorgperiode 1  

Week  Dag  Datum  Tijd  Wie  Onderwerp  Wat te doen  

Start zorgperiode 2  

46   Ma-
vr  

14-11 
tot 19-
11  

    10 minutengesprekken (facultatief)    

Wo   16-11  10.30-
12.30  

Groep 5-8  Schoolschaatsen     

48  Ma-
vr  

28-11 
tot 02-
12  

    IEP afname    

Di  29-11  19.30-
20.30  

MR  MR    

AC  AC    

49  Ma-
vr  

05-12 
tot 09-
12  

    IEP afname    

Ma   05-12    
12.00-
14.00  

  
Alle groepen  

SINTERKLAAS  
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur  

  

51  Di  20-12    Hanneke jarig*      

    18.30-
19.30  

Leerlingen, ouders, 
team  
  
  

Kerstviering     

Vr   23-12  12.00 
uur  

Team/  
oudercommissie  

Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur.  
  

  

52  Kerstvakantie  

1  Kerstvakantie  
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Nieuwe leerlingen 

Na de zomervakantie zijn Fardau en Thyme in groep 1 gestart. We wensen jullie een 

fijne schoolperiode op De Hoeksteen toe! 

 

Algemeen nieuws 

Intern Zorg Overleg – IZO 

Op dinsdag 1 november is er weer een IZO gepland. 

 

Intern Zorgoverleg     

Binnen Arlanta wordt er samengewerkt tussen de scholen, de Jeugdgezondheidszorg 

(JGZ) en Schoolmaatschappelijk Werk (SMW).  Vanaf vorig schooljaar zijn we gestart 

met het intern zorgoverleg (IZO), waardoor deze samenwerking nog sterker is 

geworden.  

De verpleegkundige van de JGZ en de schoolmaatschappelijk werker hebben dan twee 

keer per jaar overleg met de kwaliteitsondersteuner en de directeur om eventuele 

zorgen over een kind te bespreken. Dat wordt op scholen het intern zorgoverleg 

genoemd (IZO). U wordt daar als ouder van op de hoogte gebracht (als u wilt kunt u 

erbij aansluiten) en natuurlijk wordt er ook met u gesproken. De leerkracht kan advies 

vragen, maar u als ouder ook. Een vraag kan gaan over de lichamelijke ontwikkeling, 

de sociale ontwikkeling, emotionele problemen, gedrag; kortom alles waar een kind 

(jongere) of gezin mee te maken kan krijgen thuis, op school of in de vrije tijd. Onze 

gezamenlijke inzet is altijd dat alle kinderen zich goed ontwikkelen en dat we bij 

zorgen, samen met u, tot een goede aanpak zullen komen.     

    

Verwijsindex     

Er zijn in Fryslân veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. 

Maar soms weten ze van elkaar niet goed wie hulp verleent aan welk kind of gezin.     

Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als instellingen met elkaar afstemmen en de 

problemen samen met u oplossen. Om de afstemming te bereiken is in Fryslân de 

Verwijsindex ingevoerd. De verwijsindex is een hulpmiddel om snel de hulp of 

ondersteuning op gang te brengen.     

De beroepskracht van de school of instelling koppelt zijn naam aan die van uw kind. 

Zo laat hij aan andere instellingen zien dat hij betrokken is bij uw kind. Geeft een 

beroepskracht van een andere instelling ook een signaal af over uw kind, dan worden 
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deze beroepskrachten aan elkaar gekoppeld in een match. Zij bespreken dan samen 

met u hoe ze uw kind het beste kunnen helpen. De betrokken beroepskrachten 

kunnen elkaar nu sneller vinden en zo beter hun aanpak op uw kind afstemmen. De 

verwijsindex is alleen toegankelijk voor beroepskrachten die via hun instelling 

bevoegd zijn om een signaal af te geven over een kind waarover ze zich zorgen 

maken.     

  

Onze KWO-er:  Hanneke Kroes-Mous  

Onze SMW-ers:  Marieke Braaksma en Nieke Wateler  

Onze verpleegkundige JGZ: Rooske vd Wal    

 

 

Oude mobieltjes gevraagd voor Stichting De 

Opkikker! 

Sinds kort staat er een inleverbox voor oude mobieltjes 

van stichting de Opkikker in het kamertje van Petra en 

Hanneke. Deze stichting organiseert opkikkerdagen voor 

gezinnen met een ziek kind. De vader van Anna Sophia 

Osinga uit de Moskjes is ambassadeur van deze Stichting. 

Deze box blijft het hele schooljaar hier staan. 

Al vanaf 1995 organiseren wij Opkikkerdagen voor gezinnen met 

een ziek kind, waarin we door middel van  veel activiteiten de 

zorgen van ieder gezinslid 

 

 

 

Baby nieuws!! 

Op zaterdag 1 oktober is er bij Nine De Jong uit groep 2 een zusje geboren. Onze 

felicitaties voor de familie De Jong! Heel veel geluk gewenst met jullie dochtertje en 

zusje Mare! 
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Op 1 oktober is ook Jurre geboren de zoon van juf Martha. We wensen de familie 

Elzinga veel geluk en gezondheid toe! 

IEP 

We gaan onze leerlingen vanaf dit schooljaar volgen volgens het landelijke IEP 

leerlingvolgsysteem. IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel en is verdeeld in Hoofd, Hart 

en handen. Hoofd staat voor de cognitieve vakken, Hart en handen staan voor sociaal 

emotionele ontwikkeling, creatief vermogen, leeraanpak en leerling tevredenheid. We 

maakten gebruik van Cito, maar deze toetsen sluiten niet meer aan bij onze visie op 

onderwijs. Wij werken al jaren met grote tevredenheid met de eindtoets IEP in groep 

8. Een logische stap om nu over te stappen. Wij worden in deze overstap begeleid en 

geschoold. We houden de vaste meetmomenten in het schooljaar zoveel mogelijk 

aan: jan-feb en juni. Om de leerlingen alvast wegwijs te maken met de nieuwe manier 
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van toetsen, doen we in de 1e en 2e week na de herfstvakantie enkele oefen 

afnames. De overzichten en grafieken zullen er vanaf dit schooljaar anders uit gaan 

zien. Via de reguliere ouder/kindgesprekken wordt u meegenomen in de overzichten 

van de IEP-resultaten. 

 

Kanjertaal voor thuis 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al een tweetal tips gegeven om Kanjertaal thuis 

toe te passen. In deze nieuwsbrief volgen er weer twee nieuwe tips. 

Blijf altijd rustig en respectvol in taalgebruik en houding.  

Blijf in de wereld van de rust/ respectvol naar jezelf en de ander 

Laat u niet leiden door irritatie of angst en onmacht. 

Zie uw kind als de moeite waard en durf rustig maar duidelijk gedrag te begrenzen. 

Laat u leiden door mededogen (meeleven met een ander). 

U bent voorspelbaar in uw gedrag voor kinderen  

Kinderen weten waar ze met u aan toe zijn, u biedt hen veiligheid en geeft hen 

vertrouwen.  

Kinderen doen opvoeders na, wees u dat bewust  

Als u rustig en respectvol een conflict aan gaat, dan ziet uw kind hoe op een 

fatsoenlijke manier conflicten zijn op te lossen. Fatsoen is thuis de norm.  

Onze lichaamstaal straalt uit wat we denken. 

Wees u bewust van uw opvattingen over uw zoon of dochter. Denk niet in problemen, 

maar in oplossingen. Als een kind dwars doet, dan is er iets bijzonders aan de hand. 

Reageer duidelijk op ongewenst gedrag; de benzinepomp en de motor. 

Oogcontact, een gebaar, hand op schouder; corrigeer van dichtbij.  

Corrigeer, in eerste instantie, van nabij (als dat kan)  

U voorkomt dat het gedrag direct ‘groot’ en zichtbaar wordt gemaakt voor andere 

kinderen in het gezin of voor vriendjes en vriendinnetjes.  

Wees alert op ‘kleine’ dingen die de rust verstoren  

Er is vaak al veel gebeurd voordat gedrag echt vervelend wordt.  
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Blokkeer direct de “benzinepompjes” die uw kind mogelijk voeden in het gedrag.  

Voorkom dat u boos wordt, geef vriendelijk en duidelijk leiding 

Zet een kind niet voor schut. Ga niet schreeuwen of belerend spreken.  

U wijst het gedrag af, niet het kind. Wees daar duidelijk in. 

 

                     

 

 

 

 

Rekenen 

Sinds dit schooljaar werken we vanaf groep 3 met een nieuwe rekenmethode: ‘Wereld 

in Getallen 5'. Om een indruk te krijgen van deze methode kunt u via de link 

hieronder de ouderpresentatie bekijken. De presentatie bevat kort de belangrijkste 

kenmerken van De wereld in getallen en voor iedere jaargroep de belangrijkste 

doelen.  

Ouderpresentatie Wereld in Getallen 

Thuis kunt u ook aandacht besteden aan het rekenen. Dit kan door samen 

rekenspellen te doen, puzzeltjes op te lossen en spelenderwijs te rekenen tijdens 

huishoudelijke activiteiten of het buitenspelen.  

 

 

 

 

 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.onderwijsvanmorgen.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2FOuderpresentatie-De-wereld-in-getallen-5.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
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Nieuws van de Moskjes                                    

Weer naar schoolcupcakes!                

Hier trakteerde Sha’neavah op, op de eerste 

schooldag. Mmmm....een goed begin! 

De afgelopen weken hebben we het volop over onze 

vakanties gehad en we hadden ook een echte 

vakantiehoek in de klas! Wat vonden de kinderen het 

heerlijk om in deze hoek te spelen.....strandballen en 

bootjes werden naar hartenlust opgeblazen.  

 

 

 

Vanwege het 

mooie weer 

gingen we zo nu en dan ook buiten 

eten/picknicken......en hebben we een 

speurtocht gedaan.  
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Tijdens deze eerste weken van het schooljaar steken we extra tijd in 

sociaal/emotionele activiteiten......de gouden weken. Hieronder een voorbeeld van 

een complimentendoosje en een spel uit de Kanjertraining: “Het haal de pluisjes van 

het kind voor je voorzichtig weg-spel”. 
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Sinds kort hebben we een aantal keren 

muziekles van juf Zwaanette van OPUS 3. We 

leren leuke liedjes, bijvoorbeeld over een 

vuurvliegje en een bij, maken zelf muziek met 

instrumenten en dansen op muziek. 

 

 

Het thema 'ruimte' sluiten we bijna af. We 

hebben een planetenspeurtocht gedaan, geleerd, 

geknutseld en we hebben zelfs gerold met 

planeten! 

 

Rond dierendag zijn we naar de 

kinderboerderij in Dokkum 

geweest. De dieren zijn altijd 

geweldig....maar de speeltoestellen 

zijn dat ook! :-) 
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De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan.....ook bij ons in de klas. Er zijn 

spinnen, kastanjes en blaadjes te zien! Ook voel en ruik je dat het herfst is. 

De komende weken staan naast de herfst ook in het teken van het thema van de 

Kinderboekenweek: Gi-ga-groen! We gaan zo veel leuke dingen doen! 

Maar......dat bewaren we voor de volgende keer! Doeiiiiiii! 

 

  

 

 

Nieuws van de Reidhintsjes 

Wat is er alweer veel gebeurd. Zo rol je de school weer 

in na de vakantie eind augustus en zo is er in een heel 

aantal weken al heel wat geleerd en gespeeld. Groep 3 

kent al ongeveer 15 letters en het zijn stuk voor stuk 

leeswondertjes! Groep 4 ging al vlot van start met 

getallen t/m 100 en kloksommen. Ondertussen zijn we 

in de Kinderboekenweek aanbeland, ook met muziek van 

juf Zwaanette van OPUS 3 en hebben we BLINK 

(wereldoriëntatie) afgesloten met een circuit waarbij je allerlei oefeningen deed om te 

ervaren wat het is als je een astronaut zou zijn. Ook hebben we onze eerste verhalen 

geschreven in groep 4. Uiteraard over de ruimte. En in groep 3 zijn er hele mooie 

tekeningen gemaakt waar woorden en verhaaltjes aan toegevoegd zijn. Hieronder 

kunt u er een aantal bekijken. Veel lees- en kijkplezier. 

Met mijn raket naar de ruimte 

Ik haal mijn raket op. Met mijn mama. Mijn mama zegt nee! Oké, ik ga alleen en 

wacht. Mijn mama heeft hoogtevrees. Maar ze is wel lief. Ik ga nu weg. 5,4,3,2,1,0, ik 

ga! Ik ga de ruimte in. O......Wat zijn de planeten? Ik zie sterren. VAN SANNE 

Ik ga vliegen naar de ruimte. 
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Ik ga uit de raket. En ik heet Fabienne. Ik vind dat leuk. Ik vlieg naar de sterren. Dit 

is mijn raket. Ik ga naar de maan. Ik vind de sterren mooi. En ik vind de raket groot. 

0,1,2,3 de raket gaat vliegen. De aarde is groot en mooi. VAN FABIENNE. 

De ruimte 

Ik zit in een raket. Ik ga naar de ruimte met de raket. Ik ga naar fantasieland. Daar 

kan ik lekker snoepen. En wat zie ik daar? Peter Pan en zijn vriendjes.                  

Peter Pan!!!! roep ik.   VAN SILVIANNE 

Tekeningen met woorden en verhaaltjes van Bowan, Liv, Hilda en Davy. 
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Nieuws van de Klysters 

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn voorbijgevlogen. We hebben al leuke 

activiteiten met elkaar gedaan. Lees hieronder gauw verder!  
 
Blink 

Voor Blink werken we tot de herfstvakantie over het thema: ‘Aardse extremen'. We 
doen onderzoek naar aardse extremen als: aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, 

onweer, tornado's en lawines. Hier horen natuurlijk ook leuke proefjes bij. De 
kinderen hebben van klei een eigen vulkaan gemaakt en hebben deze tot uitbarsting 
laten brengen. Ook hebben we een marsproef gedaan waarbij de kinderen een mars 

en snicker tegen elkaar moesten laten botsen. Zo konden ze zien hoe een aardbeving 
ontstaat.  

 

 

 
Pake syn skûtsje 

Op 7 september zijn we aan boord gestapt van de Dokkumer skûtsjes; De Noarderling 
en de Eben Haëzer. De kinderen hebben geleerd over de bouw van het skûtsje, het 
vervoer over water, het leven aan boord van een skûtsje en het skûtsjesilen. Een erg 

leuke ervaring! 
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Schoolzwemmen en muziekles 

We hebben alweer de eerste lessen 
gehad van het schoolzwemmen! Alle 

kinderen met een zwemdiploma doen 
hieraan mee. Het schoolzwemmen 

staat één keer per maand op het 
rooster op vrijdag. 
 

Tot de herfstvakantie krijgen de 
Klysters op maandag muziekles van 

meester Wieger. De kinderen oefenen 
met slagwerk, zoals de djembé.  
 

Cultuurdag 
Op woensdag 14 september hadden we een cultuurdag met als thema: ‘bouwen'. 
Deze cultuurdag werd georganiseerd door Opus3 en studenten van het Dockinga 

College. De kinderen hebben verschillende workshops gevolgd rondom kunst, theater 
en muziek.  

 

 

 
TjitsFloch Fruittoer 

Op dinsdag 11 oktober kwam Youtuber Tjits 
van der Wal van TjitsFloch bij ons in de klas. 

Ze heeft gezond eten en drinken hoog in het 
vaandel. Tjits speelde op haar gitaar het versje 
‘Fruit’ en ze heeft ook nog een stukje gevlogt. 

Ook werd er fruit uitgedeeld aan de klas! Op it 
TjitsFloch Youtubekanaal staan nog meer 

(educatieve) Friese video's. 
 

De TjitsFloch Fruittoer wordt mede mogelijk 

gemaakt door: JOGG gemeentes Noardeast 
Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen, 
Tytsjerkstradiel, Taalplan Fysk 2030 en Omrop 

Fryslân.  
 

 
Tafels oefenen 
In de Klysters zijn we ook druk aan het oefenen met het automatiseren van de tafels 

1 t/m 10. Hiermee kunnen de kinderen een tafeldiploma verdienen. Iedere week staan 
er één of twee tafels centraal. Deze worden op vrijdag overhoord.  
 

 

http://htttps/www.youtube.com/tjits
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Nieuws van de Strânljippen 

We zijn alweer een aantal weken aan de slag. Het voelt alsof we nooit in een andere 

groep hebben gezeten. De eerste weken van het schooljaar noemen we de ‘gouden 

weken’. We willen graag een leuke en gezellige groep vormen en doen daarom veel 

leuke kennismakingsspelletjes en hebben goede gesprekken in de groep.  

 

Kinderpostzegels 
Yes, de kinderpostzegelactie is weer begonnen. Vanaf 28 september kunt u weer 

kinderpostzegels kopen bij de kinderen van groep 7 en 8. We doen ons uiterste best 

om zoveel mogelijk te verkopen. De opbrengst van de kinderpostzegelactie 2022 is 

bestemd voor kinderen die zo veel aan hun hoofd hebben dat ze vastlopen op school. 

Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt. Het lukt deze 

kinderen niet het beste uit zichzelf te halen. Stichting Kinderpostzegels geeft ‘wind 

mee’ en helpt deze kinderen met begeleiding of een speciale training. Zodat ook zij 

weer met een vrij hoofd naar school kunnen gaan. Heeft u al iets gekocht? Niet? Doe 

dat dan snel bij de kinderen van de Strânljippen! 

 

Pake’s skutsje 
Op vrijdag 9 september waren de Strânljippen aan de beurt; samen gingen we naar 

de skûtsjes die aan het Zuiderbolwerk lagen. De kinderen mochten de skûtsjes 

bekijken, er werd verteld over het leven aan boord vroeger en ze mochten luisteren 

naar de prachtige verhalen die de schippers hun konden vertellen.  
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Tutor lezen 

De kinderen van groep 8 zijn dit schooljaar begonnen met 

tutor lezen met de kinderen van groep 4, 5 en 6. Het is de 

bedoeling dat de kinderen van groep 8 samen met de 

kinderen van groep 4, 5 en 6 lezen. Zij kunnen de jongere 

kinderen iets leren. Een win-win situatie; de leerlingen van 

groep 8 leren om jongere kinderen te helpen en de andere 

kinderen leren nog beter te lezen. Sommige kinderen van 

groep 8 zijn nog niet aan de beurt geweest, zij komen op 

een later moment aan de beurt.  

 

Muzieklessen 
Jullie hebben het vast al gehoord. Elke maandag krijgen de kinderen muziekles van 

Opus3. Meester Wieger laat de kinderen in 10 weken tijd kennis maken met 

verschillende muziekinstrumenten. De kinderen zijn enthousiast bezig met hun eigen 

muzieknummer. We zijn benieuwd wat voor muzikanten hier uit komen! 
 

Inloopochtend 
Op dinsdag 27 september hadden we weer een inloopochtend. Door de hele school 

konden ouders in de groepen kijken. Bij ons in de groep mochten de papa’s en 

mama’s mee doen aan kanjerspelletjes, dat vonden we erg leuk en gezellig. De 

moeders hebben erg fanatiek mee gedaan. Komen jullie de volgende keer weer met 

ons mee doen?  
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De komende weken gaan we aan de slag met de kinderboekenweek; thema Gi-ga 

groen. Op dinsdag 4 oktober gaan we met z’n allen naar het blotevoetenpad. Hier 

mogen we lekker vies worden en de natuur verkennen. We eindigen de 

kinderboekenweek met de boekenruilbeurs. Komen jullie dan weer gezellig langs? We 

wensen jullie alvast een hele fijne herfstvakantie. Groetjes! 

 

 

 


