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Voorwoord 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Sinterklaas heeft het land weer verlaten. Wat hebben we samen met hem en zijn piet 

een prachtig feest met elkaar gevierd!  

Inmiddels staan de kerstbomen in de school en is de kerstversiering opgehangen. De 

groepen zijn druk met het oefenen van het kerstspel en het maken van versieringen. 

Daarnaast gaan de lessen door, waardoor we de komende weken een vol programma 

hebben. Woensdag 21 december vieren we samen met u het kerstfeest in het 

kerkelijk centrum De Herberg. Het belooft een sfeervolle avond te worden! 

 

Volgende week is het vakantie. Twee weken heerlijk uitrusten, uitslapen, de 

feestdagen vieren met familie en vrienden, niets doen of toch op vakantie.  

We wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2023 toe! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Team De Hoeksteen 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Nummer 2    schooljaar 2022 - 2023 
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Belangrijke data 

52  Kerstvakantie  

1  Kerstvakantie  

2  Ma-vr  09-01 tot 
13-01  

    Thema: 
BOUWEN/STADSMAKERS  
Groepsvorming Zilveren weken  

  
  

Do  12-01  8.25-8.45  Groep 3-8  inloopmoment ouders    

Do   02-02    Geurt jarig*      

6  Do  09-02      Studiemiddag - leerlingen vrij 
vanaf 12.00 uur  

  

7  Ma-vr  13-02 tot 
17-02  

  Groep 8  Adviesgesprekken 8    

Vr   17-02    Alle groepen  Rapport mee    

Afsluiten zorgperiode 2  

Start zorgperiode 3  

8  Ma-vr  20-02 tot 
24-02  

    Oudergesprekken 1-7    

Za   25-02    Linda jarig*      

9  Voorjaarsvakantie  

 

Baby nieuws! 

Op 22 oktober is er bij Anna Sophia Osinga uit groep 2 een zusje geboren. Onze 

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

zusje Amber Elise! 
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Op 27 november is er bij Doede van Dellen een broertje geboren. Onze felicitaties en 

veel geluk met jullie zoon en broerje Hidde! 

 

 

 

Welkom nieuwe leerlingen 

In december zijn: Alend, Tina, Blind en Lina Toufik gestart op de Hoeksteen. We 

wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school! 

 

 
 

 

Bedankt voor uw hulp! 

Elk jaar kunnen we rekenen op ouders die zich inzetten voor de leerlingen. Dankzij uw 

hulp kunnen we de activiteiten voor de leerlingen extra aantrekkelijk organiseren.  
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Hartelijk dank voor uw inzet in de activiteitencommissie, bij uitjes, als vervoerder, de 

MR en al de andere dingen die hier nog niet zijn benoemd!  

 

De Bieb in de school 

Vanaf de kerstvakantie start de Bieb op school. Met de Bibliotheek op school slaan 

onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht 
voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. 

We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en 

verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. 

De Bibliotheek helpt de school om deze doelen te bereiken. Dat doen ze met 

deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede 
digitale lees- en leeromgeving. 

 

Groep Oekraïne 

Na de kerstvakantie zal de groep met kinderen uit Oekraïne stoppen op de Hoeksteen. 

Voor deze kinderen is een plaatsje gevonden bij Papilio in Burgum. Op Papilio wordt 

onderwijs gegeven aan kinderen die wonen op het AZC en aan nieuwkomers uit de 

regio, die de Nederlandse taal nog niet, of niet voldoende beheersen om aan het 

reguliere onderwijs deel te kunnen nemen.  

 

Kanjertaal voor thuis 

In de vorige nieuwsbrieven hebben we al verscheidene tips gegeven om Kanjertaal 

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

1. Herinner aan het verlangen dat een kind goed wil doen. Verwacht het 

goede. Reageer als ouder uit die verwachting. 

 

Gebruik zinnen als: 

"Wil je daarmee stoppen"… 

Laat u niet verleiden tot een machtsstrijd met uw kind. Blijf rustig en beheerst 

reageren. 
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Blijf rustig, ook als u merkt dat uw kind op uw ziel zit. 

 

2. Gebruik de ‘Ik-boodschap’. “Ik zie, ik hoor, ik voel... daar heb ik last 

van, wil je daarmee stoppen?” 

 

U benoemt hier het gedrag en geeft een duidelijk signaal 

Veel kinderen reageren vaak direct met gewenst gedrag op deze vraag. 

 

U benoemt hier: wat u ziet/hoort, wat het met u doet, en wat u wilt 

Situatie ⏩ effect op u ⏩ gewenste situatie 

 

Bedank een kind als het positief reageert 

‘Fijn, dank je wel’ 

 

Complimenteer dit kind wat later met haar/zijn positief gedrag 

“Wat fijn dat je nu zo rustig/lief doet, nu is het gezellig voor ons allemaal.” 

   

                       

Klassenfeestje, een feestje voor de hele klas 

Het leidt tot verdriet, woede en spanningen: kinderen die nooit worden uitgenodigd 

voor een kinderfeestje. Als elk schooljaar één kind in iedere klas een klassenfeestje 

geeft en alle kinderen uitnodigt, dan zijn er geen kinderen meer die nooit een 

verjaardagsfeestje hebben! 

Het idee van een klassenfeestje is in Zweden ontstaan en een paar jaar geleden in 

Nederland geïntroduceerd door Laura Batstra. Dat heeft geleid tot een gratis te 

downloaden ‘draaiboek klassenfeestjes’. Met dit draaiboek is het organiseren van een 

klassenfeestje gemakkelijk en is het feestje bijna gegarandeerd een succes. Maar is 
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dat niet heel duur? Dat valt erg mee, een klassenfeestje met eenvoudige spellen en 

hapjes is vaak goedkoper dan een feestje naar bijvoorbeeld een pretpark of bioscoop. 

Zeker als je het met meerdere kinderen (en dus ouders) organiseert is het een stuk 

goedkoper, minder tijdrovend en leuker. 

Kijk voor meer informatie over klassenfeestjes op www.drukendwars/nl/over-

klassenfeestjes of mail Marc Conradi (drukendwars@rug.nl)  

 

Wetenschap en techniek 

Met Wetenschap en Techniek voeden we de nieuwsgierigheid en creativiteit van 

leerlingen en dragen we bij aan talentontwikkeling. We stimuleren hiermee de 

leerlingen die aanleg blijken te hebben voor techniek. We zetten in op de 21e-eeuwse 

vaardigheden, zoals probleemoplossend, creatief en kritisch denken, samenwerken en 

ondernemen.  

Onder andere tijdens de lessen van Blink doen we verschillende proefjes en 

activiteiten rondom techniek. Op vrijdag 9 december zal Inge Knegt aan de groepen 5 

t/m 8 een les gaan geven vanuit het platvorm ‘sterk techniekonderwijs’. Ze zal met 

deze les aansluiten bij de thema’s waar wij op school aan werken. Inge haar bedrijf 

‘Tinkertijd’ heeft mooie lessen ontwikkeld waarbij ze leerlingen laat ontwerpen en 

onderzoeken.  

Zeven werelden van techniek 

Wat hebben een reuzenrad, een melkrobot bij de boer en een digibord met elkaar te 

maken? Ze staan bol van techniek! Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden in 

techniek zijn de 7 werelden van techniek ontwikkeld. Deze 7 werelden laten elk een 

andere kant van techniek zien. Zo ontdekken leerlingen al vroeg in welke werelden 

techniek een rol speelt.  

Op https://ahaindeklas.nu zijn leuke vragen en proefjes te vinden. Ook leuk voor 

thuis!  

http://www.drukendwars/nl/over-klassenfeestjes
http://www.drukendwars/nl/over-klassenfeestjes
mailto:drukendwars@rug.nl
https://ahaindeklas.nu/
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Mediawijsheid 

Van 4 t/m 11 november 2022 was het de Week van de Mediawijsheid. Deze week had 

als thema ‘Like en cancel’ en ging over het stimuleren van sociaal gedrag online. 

Tijdens deze week hebben we in de groepen 5 t/m 8 extra aandacht besteed aan het 

online gedrag en mediagebruik van leerlingen. De Strânljippen hebben het spel 

MediaMasters gespeeld. Dit is een spannende game over kansen en gevaren van 

(digitale) media.  
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Nieuws van de Moskjes 

Wat hebben we de afgelopen tijd weer veel gedaan bij de Moskjes! 

 

Muzieklessen van juf Zwaanette van OPUS 3. 

We hadden 28 november helaas alweer onze laatste muziekles van juf Zwaanette.  

We hebben de laatste weken vooral Sinterklaasliedjes geoefend en allerlei spelletjes 

hierbij gedaan. 

 

        
Thema's herfst en Gi-ga-groen! 

We hebben een herfstwandeling door het parkje vlakbij school gemaakt en daarbij 

had onze stagiaire juf Elisabeth een zoek-opdracht: we kregen allemaal een bakje en 

in dat bakje moesten we allerlei voorwerpen zoeken met een bepaalde kleur. De 

kinderen waren volop aan het speuren en zagen van alles! Zelf een dode mol...die 

werd heel nauwkeurig bestudeerd... 

       
Kanjermiddag 

Op dinsdagmiddag 11 oktober hadden we een Kanjermiddag. We hebben Kanjerliedjes 

gezongen, een Kanjerverhaal op het digibord beluisterd en we hebben natuurlijk 

allerlei Kanjerspelletjes gedaan, waarbij tijdens het laatste half uurtje er ook nog wat 

moeders meededen. Ook hebben we op deze dag nog gesmuld van een heerlijke 

Kanjer-koek! 

 



 Samen Bouwen, is Samen Groeien 
 

         
 

Lopend buffet 

Wat hebben we met elkaar gesmikkeld en gesmuld van het enige echte Hoeksteen 

lopend buffet! De kinderen aten en aten.... de buikjes raakten goed gevuld! 

    
Thema Sinterklaas 

We hadden een heuse Sinterklaas inpak-kamer! Er werden naar hartenlust allerlei 

kadootjes ingepakt en vervolgens uitgedeeld. 

Ook deden we allerlei telspelletjes met pepernoten en we hebben ons Pietendiploma 

verdiend met Pietengym! En.... we hebben onze schoen gezet! 

Natuurlijk hebben we op 5 december het Sinterklaasfeest met elkaar gevierd! Wat 

hebben we genoten! 
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Nieuws van de Reidhintjes 

 
Wat is er veel gebeurd alweer. Veel foto's van allerlei gebeurtenissen en activiteiten 

kon u bekijken op Klasbord.                                                                               

Wat we heel leuk vinden zijn de gymlessen van meester Riemer op vrijdag. Ook 

hebben we genoten van zijn Pietenlessen. Trots zijn we op alle kinderen die eind 

november hun zwemdiploma A hebben gehaald: Hilda, Liv en Mina. Van harte 

gefeliciteerd! En nu zijn we al druk bezig met het oefenen voor de kerstviering. We 

oefenen de liedjes en ook de teksten voor het kaarsenlied. Jozef en Maria (uit onze 

klas) gaan met het kerstspel meedoen op het podium in de kerk.                                    

Hieronder volgen enkele kerstverhaaltjes. Groep 3 heeft verhaaltjes bedacht en soms 

ook zelf opgeschreven. Juf Joke heeft soms de tekst geschreven. Want het is soms 

best een heel verhaal......Groep 4 schrijft al hele verhalen. Soms zelfs meer dan 2 

bladzijden. Wat een fantasie! 

 

 

 

 

  



 Samen Bouwen, is Samen Groeien 
 

Nieuws vanuit de bovenbouw groep 5 t/m 8 

We hebben weer veel leuke activiteiten gedaan in de bovenbouw. We doen ook 

activiteiten waarbij we lekker kunnen bewegen, zoals een mix en koppel of een 

ontdek-les bij rekenen, rekencircuitjes en leuke zweedse renspellen. De Klysters 

hebben een herfstwandeling gemaakt waarbij ze op zoek gingen naar mooie bladeren. 

Tijdens de Sinterklaasperiode mochten we met propjes door het lokaal gooien tijdens 

het pepernotenpropjesdictee. Ook mochten we tijdens een dictee van spelling met 

speciale potloden op onze tafel schrijven. Gelukkig konden we dit makkelijk weer van 

de tafel vegen. Hieronder leest u nog meer over bepaalde activiteiten die we hebben 

gedaan!  

   

    
Wereldrestaurant 

Op dinsdag 25 oktober hadden we op school ons eigen wereldrestaurant. Iedereen 

had een eigen gerecht meegenomen en hierbij een recept geschreven. Er was heel 

veel te proeven! Pannenkoeken, gevulde wraps, bladerdeeghapjes, pitabroodjes met 

kaas, appeltaart, pizza, Indische cake en nog veel meer! Wij werken tot de 

Kerstvakantie over dit thema. De Klysters zijn leren alles over hoe mensen op de hele 

wereld eten en welke eetgewoontes ze hebben. Ze hebben ook geroken en geproefd 

aan kruiden en specerijen en hebben ontdekt hoe deze van invloed zijn geweest op 

ons eten. De Strânljippen leerden over de experimentele keuken. Zo hebben ze 

geleerd over natuurwetenschappelijke verschijnselen die je kunt gebruiken, over vaste 

stoffen, vloeibare stoffen en gassen en over warmtebronnen en isoleren. Ook zij 

hebben hier proefjes bij gedaan, zodat ze het zelf kunnen ervaren. Ze zijn nu druk 

bezig om hun eigen vlog te maken, waarin ze vertellen over hun eigen gerecht.  
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TjitsFloch Fruittoer 

Youtuber Tjits van der Wal van TjitsFloch is bij de Klysters geweest. Ze kwam alle 

kinderen fruit brengen en zong op haar gitaar het liedje ‘Fruit’. Er werd ook een vlog 

opgenomen. Een stukje van deze vlog is te zien via https://youtu.be/n_xu950vv3k 

  

Schoolschaatsen 

We zijn vier keer wezen schoolschaatsen met groep 5 t/m 8 in de Elfstedenhal te 

Leeuwarden. De kinderen kregen schaatsles en tijdens de laatste keer deden we een 

Elfstedentocht. We schaatsten langs alle elf steden en kregen zelfs nog koek en zopie. 

We werden 1e met onze school. Het was erg geslaagd! 

https://youtu.be/n_xu950vv3k
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Boekpromotie boekendoos 

Voor de boekpromotie hebben de kinderen van de Klysters dit jaar thuis een 

boekendoos gemaakt. Deze mochten ze in groepjes aan elkaar presenteren en 

beoordelen. De boekendoos moest passen bij het thema van het boek. In de doos 

werden spulletjes gestopt die bij het boek pasten. Een grote betrokkenheid!  

   

Jou in bern in boek 

De leesconsulent van de bibliotheek is bij de Klysters in de klas geweest. Dit jaar was 

alweer de 16e editie van ‘Jou bern in boek”. Jaarlijks krijgen alle kinderen van groep 5 

van scholen in Noordoost Friesland een boek cadeau van de gemeente en bibliotheken 

in Noordoost Friesland. Dit jaar was het boek: “De Goargels” het cadeau, geschreven 

door cabaretier Jochem Myjer. Het boek is in het Fries. De leesconsulent had ook het 

Gorgeltje meegenomen en heeft een stukje voorgelezen. We hebben ook een boek 

gekregen om in de klas uit te lezen.  

  

Tafeltoppers 
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De afgelopen weken hebben de kinderen in de Klysters hard geoefend met het leren 

van de tafels. Er zijn al heel veel kinderen die hun tafeldiploma hebben gehaald! Knap 

gedaan! Nu gaan we ons richten op het klokkijken (www.klokrekenen.nl).  

  

Muziekles 

Na de herfstvakantie kregen de kinderen van de Klysters zes weken lang op maandag 

gitaarles van meester Patrick. De kinderen hebben allemaal een aantal akkoorden 

leren spelen en sommigen zelfs al een leuk liedje! 

De kinderen van de Strânljippen kregen op maandag 'bandles' van meester Patrick. In 

groepjes mochten de leerlingen hun eigen band vormen. Alle kinderen hadden een 

rol; spelen op een drumstel, zingen, spelen op het keyboard. Niets was te gek. Dit 

alles werd afgesloten met een serieus optreden aan de Klysters. We zijn erg benieuwd 

wie van de kinderen hun eerste muziekles al heeft gehad bij Opus! 

  

Fides Noord 

Bij de Klysters krijgen wij in de groep begeleiding van Fides Noord. Fides werkt aan 

zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden van kinderen, zodat zij durven en 

kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden. We hopen dat wij op deze manier 

meer een groep zullen worden! Er wordt o.a. gebruik gemaakt van verschillende 

symbolen: de ballon, domino, okee-ojee, sleutelbos, 100%, matroesjka en rugzak. 

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://fidesnoord.nl/school-en-leerkracht/  

http://www.klokrekenen.nl/
https://fidesnoord.nl/school-en-leerkracht/
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Nieuwe leesboeken en informatieboeken 

We hebben allemaal mooie nieuwe leesboeken en informatieboeken in de klassen 

gekregen voor het bevorderen van het leesonderwijs. De kinderen hadden zelf een 

mooi lijstje bedacht met titels of thema’s. Op naar veel leeskilometers!  

  

Sinterklaasfeest 

Op maandag 5 december hebben we het Sinterklaasfeest gevierd. Er zijn hele mooie 

surprises en gedichten voor elkaar gemaakt. Tussendoor deden we spelletjes zoals het 

balanceren op één been, stoelendans, zo lang mogelijk een pepernoot op je neus 

houden, een pepernoot van tafel eten zonder je handen te gebruiken en binnen een 

minuut zo’n hoog mogelijke toren bouwen van pepernoten.  
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Kerstcircuit 

In de groepen 5 t/m 8 hebben we vanaf 6 december op dinsdag een kerstcircuit 

tijdens creatief. De resultaten zullen te bewonderen zijn tijdens de Kerstviering op 21 

december 2022. U bent van harte welkom!  

  

 

WASO 
De ouders van groep Strânljippen hebben hun kinderen er vast wel over gehoord; 

WASO. Vijf middagen zijn de leerlingen hard bezig geweest met het maken en 

oefenen van hun eigen mini-musical: 'Operatie Pijlgifkikker'. Dit deden de kinderen 

onder leiding van vijf PABO-studenten van NHL stenden. Uiteindelijk mochten de 

kinderen van groep 7 en 8 hun musical opvoeren aan de kinderen van de Klysters. 

Het resultaat was fantastisch en de kinderen van de Klysters hebben genoten! 
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Complimentenmuur 

Wij vinden het allemaal heel erg leuk om een compliment te 

ontvangen, maar natuurlijk ook om een compliment te geven. 

Bij de Strânljippen hebben we een complimentenmuur. Elke 

woensdag krijgen alle kinderen een briefje en schrijven hier 

een compliment op, elke week aan iemand anders. De 

complimenten worden in het juiste vakje gedaan. We worden 

hier allemaal heel erg blij van 😊 

 

Techniekdag 

Op vrijdag 9 december hadden de groepen 5 t/m 8 techniekdag vanuit 

SterkTechniekOnderwijs. Ze kregen les van juf Inge. Juf Inge had een aantal lessen 

bedacht die passen bij het thema van Atlantis: de ruimte/de lucht in. De kinderen 

kregen eerst een theorieles en gingen daarna praktisch aan de slag. Zo mochten ze 

vliegtuigjes maken aan de hand van rietjes en papier, rakketjes maken en spelen met 

constructies. De kinderen hebben een hele leerzame en leuke dag gehad. 

    

 

 


