Nr. 10 – 30 januari 2019

Kalender
Woensdag 6 februari 9.00-11.30 uur: open ochtend voor nieuwe ouders
Zondag 10 februari 10.00 uur: School-kerk-gezinsdienst in de
Ichthuskerk, Tromplaan 8
Dinsdagmiddag 12 februari: unit 1, groep 3 en 4 Voorstelling Ridder Florian,
Schaffelaartheater
Woensdag 13 februari: rapport mee
Week van 18-22 februari: rapportgesprekken
Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart: voorjaarsvakantie

Bijbelverhalen en lied van de maand

Week 05 ■ 28/01 - 01/02 Jezus wijst naar God Johannes 2: 13-25, 3: 1-21 en 4: 1-26
Jezus gaat naar de tempel, het huis van God. Maar het lijkt er wel een marktplaats!
Jezus stuurt de verkopers weg. Later komt Nikodemus in de nacht naar Jezus toe en
praat met hem over het koninkrijk van God. En bij een bron vertelt Jezus aan een
Samaritaanse vrouw over het levende water. Zo vertelt hij over God aan iedereen die
het horen wil.
Week 06 ■ 04/02 - 08/02 Kan ik jou helpen? Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13
Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus vraagt aan
een zieke man bij het water van Betzata wat hij wil. En een grote groep mensen
heeft eten nodig na een lange dag. Wie kan deze mensen helpen? En wat is daarvoor
nodig? Jezus laat zien wat God voor mensen doet.
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Lied van de maand februari: lied 568a Ubi caritas

In en om de groepen
-

-

-

In unit 1, groep 3, is kortgeleden een feestje gevierd. De kinderen kennen nu
alle letters en lezen allemaal als een trein! Alle kinderen kregen een heus
diploma mee naar huis. Jullie mogen trots zijn, super!
In unit 2, groep 5 en 6 kregen de kinderen basketbaltraining. Mooi om zo de
lol en de regels van dit spel te kunnen ontdekken!

Unit 3, groep 8, bezoekt scholen voor Voortgezet Onderwijs, dinsdag waren
ze naar de Meerwaarde in Barneveld. Leuk om zo een kijkje te kunnen nemen
op de verschillende VO-scholen.

Nieuwbouw

De gemeenteraad vergadert woensdag 30 januari over het bestemmingsplan
Wikselaarseweg. De vaststelling van dit bestemmingsplan is nodig om de
nieuwbouw van De Hoeksteen op onze nieuwe locatie aan de Wikselaarseweg
mogelijk te maken. Als de gemeenteraad besluit het bestemmingsplan vast te
stellen, dan weten we nog niet direct wanneer de bouw van onze nieuwe locatie kan
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beginnen. Dat hangt af van verschillende factoren, waaronder de aanbesteding.
Zodra we meer weten, laten we u dat weten.
Intussen werken we wel gewoon verder aan de samenwerking met
Kinderopvangorganisatie Dolfijn. Ook komt de pleincommissie binnenkort weer bij
elkaar om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het aanvragen subsidies bij
provincie en gemeente om het plein zoals we dat willen realiseren, te kunnen
bekostigen. En, niet onbelangrijk, we zijn bezig met oriëntatie op de inrichting van
het gebouw. Al met al, als er groen licht komt voor de bouw, zijn we er klaar voor!

Kerk-school-gezinsdienst
Zondag 10 februari, 10.00 uur, in de Ichthuskerk - niet vergeten! Het belooft een
mooie dienst te worden, het thema is ‘Beetje bang?! Wat doe jij als je bang bent?’

Op school werken we naar deze dienst toe door het leren van aansprekende liedjes
en door het luisteren naar de verhalen uit de bijbel die passen bij het thema. Ds.
Garbrich Baalbergen gaat voor in deze dienst. Hij brengt de week voor de dienst een
bezoek aan alle groepen, zodat de kinderen en hij alvast kennis kunnen maken met
elkaar.
We hopen alle ouders, opa’s en oma’s én kinderen te ontmoeten in de dienst, een
mooi moment om samen te vieren!
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Ouder-kind-leerkracht gesprekken

In de week van 18-22 februari vinden de gesprekken plaats naar aanleiding van het
eerste rapport (gaat 13 februari mee naar huis). U ontvangt weer een uitnodiging
om u daarvoor in te schrijven.
De kinderen van groep 1 krijgen nog geen rapport mee, ouders zijn wel welkom voor
een gesprek.
De gesprekken voor groep 3 t/m 8 voeren we samen met het kind. In de groep
bereiden de leerkrachten dit voor, zodat het voor de kinderen duidelijk is dat hun
aandeel in het gesprek gelijkwaardig is aan dat van de leerkracht en de ouders.
Wanneer u toch graag een gesprek met alleen de leerkracht wilt kan dat, zoals altijd,
op afspraak op een ander moment.

Rapport

De Cito-toetsen zijn inmiddels bijna allemaal gemaakt en afgenomen in de groepen
3 t/m 8. Best inspannend voor de kinderen! Hoe verwerken we dit in het rapport?
In het rapport zijn de Cito-resultaten vermeld. Daarnaast staan op het rapport
ontwikkelings- en vakgebieden, waarbij we de beoordeling uitdrukken in g (goed), rv
(ruim voldoende), v (voldoende), m (matig) of o (onvoldoende). Deze beoordelingen
zijn gebaseerd op methode-gebonden toetsen en observaties van en gesprekken
met het kind.
In groep 1 en 2 gaat het vooral om de ontwikkeling van beginnende geletterdheid,
beginnende gecijferdheid, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en
motoriek.
Momenteel werken we aan een nieuwe rapportvorm. Dit zal een combinatie zijn van
een rapport en een portfolio. Dat laatste is een verzameling van eigen werk, samengesteld door degene die het portfolio aanlegt.
We houden u op de hoogte.
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Tot besluit

Harde werkers op De Hoeksteen! Dat hebben we de afgelopen weken kunnen zien.
Gelukkig is er ook ruimte voor ontspanning, spelen, extra buitenspelen als er
sneeuw is gevallen, een spelletje of muziek. Zo proberen we een goede balans te
vinden voor de kinderen waarin ze zich kunnen ontwikkelen en met plezier naar
school gaan.
Met vriendelijke groet,
Team De Hoeksteen

Mededelingen van anderen
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