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Belangrijke data: 

 15 maart staking; leerlingen zijn 
lesvrij 

 20 maart inloop-ochtend; na 
afloop staat de koffie klaar 

 21 maart open dag 

 26 maart toneelvoorstelling 
"Kanoet" gespeeld voor de 
Sweltsjes en de Reidhintsjes 

 6 april kids-run Bonifatiusloop 

 10 april Arlanta-dag; leerlingen 
zijn lesvrij 

BESTE OUDER(S), 

Een aantal ouders heeft bij ons aangegeven dat zij de nieuwsbrief van de 

Hoeksteen misten. Daarom hebben wij deze weer opnieuw in het leven 

geroepen. Het is nog even zoeken naar de juiste frequentie, want  u blijft 

natuurlijk ook de groep specifieke updates en andere informatie via de 

website ontvangen. We gaan eerst uit van een maandbrief die de eerste 

week van de maand uitgegeven zal worden, mocht dit te vaak zijn dan 

gaan we over naar een nieuwsbrief voor elke vakantie. 

Veel leesplezier toegewenst! 

Met vriendelijke groeten, 

Trynke Mulder 

Nieuwe methode wereld-oriënterende vakken 

Op de Hoeksteen willen we 
met de wereld-oriënterende 
vakken, zoals aardrijkskun-
de, geschiedenis en natuur 
werken volgens de principes 
van het zelfontdekkend en 
zelfsturend leren. Onze er-
varing is dat wanneer deze 
vakken in samenhang, door 
middel van thema’s worden 
aangeboden, zij meer bete-
kenisvol voor de leerlingen 
zijn. We hebben het afgelo-

pen jaar geëxperimenteerd met verschillende methodes en werkwijzen 
op dit gebied. Weet u nog….? Het thema ik houd van Holland, het thema 
Bouw, het thema Ik & de ander en het thema Wow de wereld? Gister-
middag hebben we de verschillende methodes geëvalueerd en we zijn er 
op uitgekomen dat we de methode Blink Wereld aanschaffen. Mocht u 
geïnteresseerd zijn in deze methode dan kunt u deze eens bekijken op 
www.blinkwereld.nl, of natuurlijk tijdens een thema-afsluitingen bij ons 
op school!! 

Maart 2019 
jaargang 34, nummer 1 

http://www.blinkwereld.nl


 

Ouderavond Finken 
 
Afgelopen dinsdag 26 februari 
hebben we een ouderavond voor 
de ouders van de Finken georgani-
seerd. De Finken is een groep met 
een sterke onderlinge dynamiek. 
We hebben hier als school een aantal acties op ingezet, waarvan 
de ouders via de site over op de hoogte zijn gehouden.  
Deze ouderavond was onder meer bedoeld om informatie met 
elkaar te delen en om sámen als school & ouders verder te gaan.  
We vinden het erg fijn dat de ouders net als ons een positieve 
ontwikkeling in de sfeer in de groep zien. We bouwen samen 
verder!! 

Donderdag 21 maart open dag!! De school is open voor belangstel-
lenden van 8.22-15.00…..Van harte welkom! 

Even voorstellen 
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Ik ben Megan Passage, 22 jaar en ik woon in Wouterswoude. Ik ben 
derdejaars student Pedagogiek en ik ben het komende jaar te vinden 
op basisschool de Hoeksteen. Ik ga dit jaar meelopen met Riemke van 
der Velde. Jullie zullen mij vinden in de wandelgangen, maar ook 
neem ik een kijkje in verschillende klassen om o.a. te observeren. Zo 
hoop ik dat ik mijn inzichten en vaardigheden kan toepassen en dat ik 
een bijdrage kan leveren aan het pedagogische klimaat op de Hoek-
steen. 
Ik kijk er naar uit de kinderen en de school te leren kennen en om er 
een leuk jaar van te maken! 



Welkom op school 

 

Sanne Agema (Moskjes) 
Luca Krol (Moskjes) 
Audrey Jaylynn  
Sjoerdstra (Moskjes) 
Mina Wiersma ( Moskjes) 
Lieke Keizer (Moskjes) 
 

 

 

Inzet onderwijsassistente 
 

Dit schooljaar werken wij met een onderwijsassistente; juf Nynke. 
Zij wordt betaald uit de werkdrukgelden die aan onze school zijn 
toebedeeld. Toen deze werkdrukgelden beschikbaar kwamen, 
hebben we als team geinventariseerd waar wij behoefte aan had-
den om de werkdruk te verminderen. Dit was onder andere aan 
extra ondersteuning in de klas. Het team mag elk jaar opnieuw 
bepalen waar zij deze werkdrukmiddelen aan wil besteden, dit kan 
uiteen lopen van ict-middelen tot administratieve ondersteuning, 
een onderwijsassistent, concierge…..kortom aan datgene waarvan 
het team denkt dat het de werkdruk zal verminderen. 
Voor de voorjaarsvakantie hebben we als team besloten dat Nyn-
ke na de voorjaarsvakantie in de ochtenden volledig ingezet wordt 
ter ondersteuning van de Finken.  Voor de leerlingen uit de andere 
groepen die eerst ook naar juf Nynke gingen, zal gekeken worden  
of zij de extra ondersteuning nog nodig hebben en op welke deze 
dan kan worden ingevuld.  Bijvoorbeeld door juf Margriet die op 
dinsdag en woensdagochtend bij  ons als vrijwillige (oud) leer-
kracht werkt. 
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de 
leerkracht van uw kind.  
 

Schoolvoorstelling 
Gisteren keken de Moskjes naar "Rûntsje Hûntsje". Dit was een 
fantastische toneelvoorstelling voor de Moskjes en nog een paar 
andere kleutergroepen van andere scholen 
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