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Beste ouders,

Welkom op de Hoeksteen!
Voor u ligt het informatieboekje over schooljaar 2022-2023.
Hierin staat praktische informatie over dit schooljaar.

Meer informatie kunt u vinden op de website
www.dehoeksteen-enkhuizen.nl en in de schoolgids.
Ook dit boekje is terug te vinden op de website.

De planning van de schoolactiviteiten kunt u inzien in de agenda op de website van
school.  Deze is altijd actueel.
In de wekelijkse nieuwsbrief staat de agenda van de komende week.
En op de deur van ieder lokaal staan de activiteiten en informatie voor de groep van
die week geschreven. De leerkracht deelt deze via Parro.

Indien u nog vragen heeft over de informatie in dit boekje kunt u altijd met één van
de leerkrachten of mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Anita Bonnema

Katholieke Basisschool “DE HOEKSTEEN”
Hoofdgebouw: Dependance:
Roerdompplein 9 Populierenlaan 11
1602 RW Enkhuizen
Tel: 0228-313662
E-mail directie: directie.dehoeksteen@skowf.nl

De gegevens van SKO West-Friesland
College van Bestuur: Leo Wijker
Kerkstraat 79
1687 AM Wognum
tel. 0229 544810
e-mail: info@skowf.nl
website : www.skowf.nl/site/

http://www.dehoeksteen-enkhuizen.nl
mailto:directie.dehoeksteen@skowf.nl
mailto:info@skowf.nl
http://www.skowf.nl/site/


Waar onze school voor staat

“Samen leren en
je ontwikkelen vanuit
nieuwsgierigheid”

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen spelen en leren. Dit zie je in de
glinstering van hun ogen. Ze hebben er zin in! Wij willen met ons onderwijs de
nieuwsgierigheid van kinderen blijven prikkelen.

Leren is gericht op de basisvaardigheden, lezen, taal en rekenen, en op de brede
ontwikkeling; het leren kennen van jezelf en je omgeving.
Leerlingen op de Hoeksteen ontdekken de wereld.

Wij laten ieder kind leren door te ontdekken en onderzoeken wat het kan. En wat het
nog kan leren. Hierin is ieder kind uniek en ontdekt het eigen talent.

School is een plaats waar we samenkomen en samen zijn. In een veilige omgeving
leren we kinderen nieuwsgierig te zijn naar elkaar en om te zien naar anderen.

We willen kinderen met een positief zelfbeeld en inzicht in hun eigen mogelijkheden
toerusten voor hun verdere leven.

Leidende principes: (gedeelde waarden als basis van waaruit we werken)
- We zien elkaar en voelen ons gezien
- We hebben vertrouwen in elkaar
- We leren van elkaar, fouten maken mag
- We zijn allemaal anders, jij mag er zijn

Onze onderwijspijlers:
1.Basisvaardigheden: Lezen, taal en rekenen (spelend leren in groep 1-2)
2.Brede ontwikkeling: Wereldoriëntatie, muziek, vrijdagmiddagcircuit, gym en zwem,
open podium, samenwerking Zuiderzeemuseum en Hertenkamp.
3.Sociale ontwikkeling: Vreedzame school en Positive Behavior Support
4.Eigenaarschap: Leerlinggesprekken en de leerlingenraad



Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.15 uur
Woensdagochtend: 8.30 - 12.30 uur
Deze tijden gelden voor alle groepen.

Pauze
Alle groepen hebben tijdens de ochtend een kwartier pauze, waarin de kinderen
iets kunnen eten, drinken en naar buiten gaan.
De lunchpauze houden kinderen in de eigen groep. Ervoor of erna spelen ze buiten.
Wij gaan voor gezond! Meer informatie hierover staat verderop in dit boekje.

Inlooptijd en de bel
Kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. Om 8.25 uur gaat de
eerste bel, dat betekent dat alle kinderen de klas ingaan.
Om 8.30 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen.

Brengen van kinderen in school
De eerste schooldag
Op de eerste schooldag na de zomervakantie kan elke ouder met zijn/haar kind
mee naar binnen om het in de klas te brengen.

Groepen 1-2 en groep 3 (tot de kerstvakantie)
U kunt uw kind elke dag begeleiden bij het binnengaan van school.
U neemt afscheid voor het lokaal. Uw kind gaat zelf het lokaal binnen.
Op maandag en vrijdag* is inloop waarbij u tot 8.30 uur met uw kind een activiteit
kunt doen en/of naar werk van uw kind kunnen kijken. Als u niet meespeelt/ geen
werk wilt bekijken neemt u afscheid voor het lokaal en gaat daarna naar buiten.
Op deze manier kunnen nieuwe kleuters en hun ouders makkelijk instromen en is
er voor ouders en school, gedurende de eerste jaren van het kind op school,
tijd om de klasgenootjes, ouders en de school te leren kennen.
*Kunt u nooit op maandag en vrijdag? Dan kunt u met de leerkracht een persoonlijke
afspraak gemaakt worden voor de inloop op een passende dag.



Groep 4 t/m 8 (en groep 3 vanaf de kerstvakantie)
In de week na elke vakantie kunt u uw kind in school brengen, mee het lokaal in.
De andere weken gaat uw kind zelfstandig de school in. Zo heeft de leerkracht
de tijd en aandacht voor de kinderen die binnen komen.
Op het schoolplein is een teamlid aanwezig om de kinderen te ontvangen
en vragen van ouders te beantwoorden.
Contact met de leerkracht verloopt (voor korte mededelingen) via Parro.
Na schooltijd is altijd de mogelijkheid om de leerkracht te spreken. U kunt even
school inlopen. Ook is de leerkracht telefonisch bereikbaar of u kunt via Parro
aangeven contact te willen.

Meevieren van de verjaardag
Viert uw kind zijn/haar verjaardag? Dan kunt u met uw kind
mee naar de klas bij het brengen van de traktatie.
In de groepen 1-2 kunt u aanwezig zijn bij het vieren van de
verjaardag. Dit plant u in overleg met de leerkracht gepland.

Halen van kinderen op het schoolplein
Ouders die hun kind halen wachten bij voorkeur op het schoolplein,
zo blijft de stoep vrij voor ouders en kinderen die naar huis gaan.
De kleuterouders staan op het kleuterplein in de buurt van de vaste plaats
van de groep van hun kind.

Doorgeven van afwezigheid door ziekte of doktersbezoek
Voor de leerkrachten is het prettig als zij tijdig worden ingelicht als een leerling
door ziekte, of een andere reden, niet naar school komt.
Meldt u dit telefonisch (0228-313662) vóór schooltijd aan ons.
Als de school om 9 uur geen afbericht van een kind heeft ontvangen,
wordt contact gezocht met de ouders om te vragen waarom het kind afwezig is.
Wanneer uw kind niet mee mag zwemmen of gymmen, wilt u dan een briefje
meegeven?



Groepe� e� teamlede�
Groep 1-2� Groep 1-2b

Patricia van Ooij
ma. en di.

Marcia vd Wardt
wo., do. en vr.

Karen Heslinga
ma. en di.

Martine Breg
wo. t/m vr.

Groep 3� Groep 3b
Margreet Hansen

ma., di. en wo.
Liselot Ummels

do. en vr.
Marije Bionda

ma. t/m vr.
(wo. om de week)

Liselot Ummels
wo. om de week

Groep 4 Groep 5
Annebeth Kager

ma. t/m wo.
Marieke Sprik

do. en vr.
Pop Jan Koster
ma., di. en wo.
om de week,

& Taa�-leesspecialis�
do. en vr.

Mariëlle van Dok
wo. om de week,

do. en vr.



Groep 6� Groep 6b Groep 7
Celeste Ottens

ma. t/m vr.
Nancy v.d Werff

ma. t/m vr.
Melissa Botman

ma. t/m wo.
Marleen de Vries

wo. t/m vr.

Groep 8� Groep 8b
Katinka Laan

ma. en di.
Astrid Ootes
wo. t/m vr.

Rozemarijn Boon
ma. t/m vr.

Directeur Jong� kin�
specialis�

Intern� begeleider�

Anita Bonnema
ma. t/m do.

Jolanda Andringa
ma. en do.

Bianca Batenburg
ma., di., do. en vr.

Kim van Doorn
ma., di. en vr.

& Gedragsspecialis�



Onderwĳsassistente�
Cindy Schilder
ma., do. en vr.

Miranda Swart
ma., di. en vr.

& even� manager

Angelique Buis
di. t/m do.

Fleur Laan
di., wo. en vr.

Leraar
ondersteuner

Administrati� Bibliothee� /
Administrati�

Conciërg�

Tamara Harhuis
ma., di., do., vr.

Anette Leek
di.

Sonja van Dansik
ma. t/m vr. ochtend

Miranda Berg
ma. t/m vr. ochtend

Huishoudelĳk�
hulp

Vakleerkrach�
gy�

Vakleerkrach�
m�zie�

Jasper de Vries
ma. di. en do.

Jesse Scholten Janneke de Rooij



De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad denkt mee, geeft advies of instemming in zaken
die de school aangaan. Dit gaat van vakantierooster en schooltijden tot vaststelling
van het schoolplan. Regelmatig hebben zij openbare vergaderingen.
De leden van de medezeggenschapsraad van de Hoeksteen zijn:

namens de ouders:
Remko Sprik
Jolanda de Boer-Terrink
Nadine Muller

namens de leerkrachten:
Pop Jan Koster
Bianca Batenburg
Liselot Venneman

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SKO West-Friesland zit een
afgevaardigde van onze school. Dit is Marieke Sprik-Fygi.

Meer informatie over de MR-vergaderingen leest u in de nieuwsbrief en op de
website. Mailadres: mr.dehoeksteen@skowf.nl

Ouderraad
De ouderraad verzorgt de ondersteunende activiteiten op onze school.
Zij organiseert het sinterklaas- en kerstfeest, de schoolreisjes, carnaval en andere
festiviteiten. Kortom, alle activiteiten, die het voor uw kind
extra gezellig maken op school.

Voorzitter: Isabelle Duineveld en Heidi Stapper
Secretaresse: Sabrina Briese
Penningmeester: Renske Mentjox
Leden: Laura de Vries, Michelle Kooi, Carola de Vries, Manon Smit

en Ilonka Kamper.

Ouderbijdrage
Als bijdrage in de onkosten van de diverse activiteiten voor uw kind(eren),
wordt door de Ouderraad een (vrijwillige) bijdrage geheven van € 40,-  per kind,
per schooljaar.
In groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd van € 75,- voor de onkosten
van het schoolkamp van deze groep.
Begin januari ontvangt u een mail van ClubCollect. Zij verzorgen de inning
van de ouderbijdrage. U kunt kiezen om te betalen via Ideal,
automatische incasso of in termijnen.
Of dezelfde wijze gaat de betaling van de bijdrage voor het kamp van groep 8.

mailto:mr.dehoeksteen@skowf.nl


Contact tussen ouders en school
Samen dragen we zorg voor de ontwikkeling van uw
kind. Daarom vinden we een goed contact tussen
ouders en school belangrijk.

Heeft u een vraag of zorg over uw kind of over een
school aangelegenheid?
Twijfel niet en ga in gesprek met de leerkracht van uw
kind, de intern begeleider of de directeur.

Contact tussen ouders en school is er op verschillende manieren:
-Via een gesprek met de leerkracht / intern begeleider / directeur
-Na schooltijd is altijd de mogelijkheid om de leerkracht te spreken. U kunt hiervoor
even school inlopen. Ook is de leerkracht telefonisch bereikbaar of u kunt via Parro
aangeven contact te willen.
-Via Parro deelt de groepsleerkracht mededelingen en foto’s van de groep met de
ouders van die groep. Ook kunnen ouders en leerkrachten persoonlijk
met elkaar chatten.
Via deze app is het ook mogelijk om uw privacy-voorkeuren aan te geven.
Elke ouder ontvangt bij de start van het nieuwe schooljaar en voor de start van uw
kind op school en een mail van de groepsleerkracht met een uitnodiging om mee te
doen met Parro. In de mail vindt u de knop om u aan te melden. Tevens kunt u via
deze mail de app downloaden.
Parro werkt het best via een app op uw telefoon, maar kan ook via de website
https://talk.parro.com benaderd worden.

En ook:
-Via de nieuwsbrief, die wekelijks op woensdag wordt verstuurd
-Via informatiebrieven via de mail
-Via de website van school www.dehoeksteen-enkhuizen.nl
-Alle ouders worden twee keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek over hun kind,
de zgn. 10 minutengesprekken. Deze zijn dit schooljaar in oktober en februari.
De 10 minutengesprekken in juni zijn ‘op verzoek’ van de leerkracht of van u.
-Begint uw kind nieuw in groep 1? Dan wordt u, voordat uw kind begint uitgenodigd
door de groepsleerkracht voor een intakegesprek op school en twee wenochtenden
voor uw kind.
-Nieuwjaarsreceptie (open school) aan het begin van het schooljaar om kennis te
maken met de nieuwe leerkracht en groep.
-In groep 3 en groep 8 wordt aan het begin van het schooljaar een informatieavond
georganiseerd door de leerkracht, met informatie over het (leer)proces in de groep.

https://talk.parro.com
http://www.dehoeksteen-enkhuizen.nl


Ouders zijn welkom en worden betrokken bij schoolactiviteiten
Op die momenten ziet u uw kind onder schooltijd in hun groep. We zien u hier graag!

● Open school bij de afsluiting van het schoolproject
● Presentatie en/of tentoonstelling aan het einde van elke serie van het

vrijdagmiddagcircuit
● Ouders als publiek bij het Open podium
● Meegaan als begeleider bij excursies en uitstapjes
● Begeleider bij het schoolzwemmen (groep 3 t/m 6)
● Meedoen bij de organisatie en uitvoering van schoolactiviteiten (i.s.m.

Ouderraad)
● Helpen bij een activiteit in de groep (bijv. bij het vrijdagmiddagcircuit, lezen,

lampion knutselen, kerststukje maken)
● Een presentatie van de meerkunners
● In gesprek met andere ouders aan de ouder tafel (in ontwikkeling)
● En ook: bij de inloop voor het kerstdiner, de afscheidsmusical van groep 8,

etc.

Verhuizing
Wilt u bij verhuizing uw nieuwe adres tijdig doorgeven? Dit geldt ook
voor wijzigingen van gezinssituatie, mailadres, telefoon en mobiel
nummer. Wanneer u verandert van baan, wilt u dan ook uw nieuwe
telefoonnummer van uw werk doorgeven?
Zo kunnen we u goed bereiken.

Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen. Ook op een school. Soms
onopzettelijk, soms opzettelijk. Vaak komt u er onderling wel uit door klachten te
bespreken met de betrokken medewerker. Komen zij er samen niet uit, kunt u
gebruik maken van de klachtenregeling SKOWF. De klachtenregeling is te vinden op
de website van SKO WF, onder het kopje 'Over ons' bij protocollen / ouderinformatie
en via deze links:
https://www.skowf.nl/wp-content/uploads/2022/01/klachtenregeling-SKOWF-18-1-20
22.pdf
https://www.skowf.nl/wp-content/uploads/2022/01/stroomdiagram-klachtenregeling-S
KOWF.pdf

Interne contactpersoon
Op school zorgt de interne contactpersoon voor de eerste opvang van leerlingen
en/of ouders/verzorgers die een klacht hebben. Bij klachten op het gebied van
ongewenst intimiderend gedrag verwijst de interne contactpersoon naar de externe
vertrouwenspersoon. De naam van de interne contactpersoon binnen onze school is
Bianca Batenburg, intern begeleider, zij is bereikbaar onder telefoonnummer
0228-313662 of e-mail bianca.batenburg@skowf.nl

https://www.skowf.nl/wp-content/uploads/2022/01/klachtenregeling-SKOWF-18-1-2022.pdf
https://www.skowf.nl/wp-content/uploads/2022/01/klachtenregeling-SKOWF-18-1-2022.pdf
https://www.skowf.nl/wp-content/uploads/2022/01/stroomdiagram-klachtenregeling-SKOWF.pdf
https://www.skowf.nl/wp-content/uploads/2022/01/stroomdiagram-klachtenregeling-SKOWF.pdf
mailto:bianca.batenburg@skowf.nl


Pedagogisch klimaat

We werken in alle groepen met de Vreedzame School en van daaruit leren we
kinderen omgaan met conflicten. Er zijn ook regels die per groep worden
afgesproken in de Gouden weken aan het begin van het schooljaar.
Wij verwachten dat ouders en school samenwerken in het aanleren van normen en
waarden en het houden aan regels. Meer informatie vindt u in het gedragsprotocol
op onze website.

De goed gedrag afspraken zijn:
1. Wees vriendelijk naar elkaar.
2. Laat anderen meespelen, zodat niemand zich buitengesloten

hoeft te voelen.
Als je iets dwars zit, praat hierover met degene om wie het gaat.
Zo kan hij/zij ook zijn/haar eigen verhaal vertellen.

3. We accepteren iedereen zoals hij/zij eruit ziet; en noemen elkaar bij de
voornaam; anders zijn is oké.

4. Als iemand een foutje maakt: geeft niet, we maken allemaal fouten.
Help elkaar hierbij.

5. Respecteer andermans eigendommen.
6. Bij een ruzie probeer je er eerst samen uit te komen,

als dat niet lukt vraag je hulp bij de leerkracht.
7. Laat iedereen in zijn waarde.
8. Help mee de sfeer op school zo te hebben dat iedereen zich veilig voelt.
9. Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dat aan de leerkracht.

Dat is dan geen klikken.



Gezonde voeding
Voor de ochtendpauze nemen de leerlingen zelf iets te eten en drinken mee.
Op de dagen waarop uw kind tot 14.15 uur naar school gaat, geeft u ook een
lunchpakketje en theedoek (voor op tafel) mee.

We hebben een actief beleid rond gezonde voeding:
Gezonde pauzehap: De leerlingen eten dagelijks een gezonde pauzehap.
Een gezonde ochtendpauze hap bestaat uit groente en/of fruit. Een boterham kan
ook.
Bij de lunch hoort geen snoep of koek.
Gezond drinken: De leerlingen drinken tijdens de pauzes dranken zonder
toegevoegde suikers. Of melk en liefst water. Geef uw kind een beker/flesje mee die
het zelf bij kan vullen.
Gezonde traktaties: Wilt u bij voorkeur trakteren op gezonde traktaties?
Geschikte traktaties zijn fruit of groente. Daarnaast kan gedacht worden aan
bijvoorbeeld een stuiterbal of potlood.

Voor meer informatie over gezonde voeding: https://www.voedingscentrum.nl/

Leerkrachten zien er op toe dat kinderen gezond eten en drinken meenemen.
Als dat niet zo is, dan spreken zij de ouder (bij jonge kinderen) of het oudere kind
hierop aan.

W� gaa� voor g�on�!
Rookvrije school
Onze school heeft een rookvrij schoolterrein. Dat betekent dat niemand rookt op het
schoolterrein of in het zicht van de leerlingen. We doen dit omdat roken erg
verslavend is en slecht voor je gezondheid. Ook ongewild meeroken is schadelijk
voor mensen die zelf niet roken. Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor
onze leerlingen en het personeel belangrijk.

https://www.voedingscentrum.nl/


Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Harddraverij 15 september 2022
Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag 7 april 2023
Tweede paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart weekend 18 en 19 mei 2023
Tweede pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023

Studiedagen alle groepen: Vrijdag 16 september, woensdag 7 december,
woensdag 8 februari en dinsdag 11 april
Extra studiedag groepen 1-2: Woensdag 9 november
Extra studiedagen groepen 3: Woensdag 14 september, woensdag 9 november

Extra verlof en de leerplicht
Het gebeurt in een schooljaar dat ouders verlof aanvragen voor hun kinderen buiten
de schoolvakanties en vrije dagen om. Dit verlof kan slechts in uitzonderingsgevallen
door de directeur kan worden verleend. Bij het inplannen van uw vakantie vragen wij
u dringend uit te gaan van de vakanties en vrije dagen die in dit jaarboekje staan.

Vraagt u verlof aan? Houd dan rekening met de toetsperiodes. Het is beter
voor uw kind en voor de organisatie in de klas als alle kinderen de toets
op hetzelfde moment maken.
De toetsperiodes zijn dit schooljaar in januari/februari en juni.
Ze staan in de agenda op onze website aangegeven.

De volledige regeling, zoals die wettelijk geldt, kunt u vinden in de schoolgids.
Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Zij kunnen alleen vrij krijgen voor de
gebruikelijke gebeurtenissen als huwelijken, begrafenissen e.d. Hiervoor zijn bij de
directeur en administratie formulieren te krijgen.
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de
ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan
eenmaal per schooljaar door de directie vrijaf worden gegeven voor extra vakantie.
Zo’n aanvraag voor verlof dient minimaal 4 weken van tevoren bij de directeur te
worden ingediend, vergezeld van een werkgeversverklaring. De verlofperiode mag
ten hoogste 10 schooldagen beslaan en de verlofperiode mag niet in de eerste twee
weken van het schooljaar vallen.
Overigens is voor ieder verzuim, anders dan ziekte, toestemming nodig. Van
ongeoorloofd verzuim maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente Enkhuizen. Mocht u vragen hebben over leerplicht kunt u terecht bij de
directeur of de leerplichtambtenaar (0228) 534 100.



Veiligheid bij excursies en uitjes
1: Er wordt altijd gezorgd voor voldoende begeleiding;

tenminste één persoon extra buiten de leerkracht, bij
onderbouwgroepen meer.

2: Groep 1 t/m 5 gaat lopend of met de auto,
groep 6, 7 en 8 mag ook op de fiets.

3: Bij vervoer met auto`s gelden de volgende afspraken:
maximaal 3 kinderen achterin, in de gordels op een
zittingverhoger. (een inzittendenverzekering is verplicht)

4: De kinderen gaan bij voorkeur na de excursie naar school terug.
5: Als ouders hun kinderen elders moeten ophalen, wordt dit bijtijds

in de nieuwsbrief gemeld.
6: Er wordt zoveel mogelijk vanuit school gestart: zo is er een betere zicht

op de aanwezigheid van alle kinderen.

Veilig verkeer rondom school
We willen graag een veilige verkeerssituatie rondom onze school.
Komt u met de auto? We vragen uw medewerking door iets
verder van school te parkeren op de Reigerweg, langs de
doorgaande weg (niet in de doodlopende straat), in de Dirk
Wierengastraat of over het bruggetje in de bomenbuurt en het
laatste stukje naar school te lopen.
Zo blijven de toegangswegen naar school vrij voor kinderen en
ouders die lopend of op de fiets naar school komen.
Houd ook de inrit voor huizen van buurtbewoners vrij.

Fietsenstalling
We vinden het belangrijk dat kinderen deelnemen aan het
verkeer en (als het kan) op de fiets naar school komen. Voor de
kinderen die verder dan loopafstand van school wonen is een
plaats in de fietsenstalling.
We hebben hiervoor de afspraken:
➢ Kinderen uit de groepen 3 t/m 5 parkeren de fiets vanaf de hoek bij de brug

tot de serre van groep 3 en 4. Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 parkeren hun
fiets voorbij deze serre.

➢ De nooduitgang blijft vrij.
➢ Stal de fiets met het voorwiel tegen muur/hek, zodat er een vrije doorloop

blijft.
➢ We lopen met de fiets.
➢ Kleuters zetten hun fiets tegen het hek op het kleuterplein.

De fietsen staan voor eigen risico in de stalling.



Hoofdluis
Regelmatig steken ze de kop op, deze kleine beestjes.
Wilt u uw kinderen goed controleren?Tevens worden alle kinderen na
elke vakantie op hoofdluis gecontroleerd. Die dag moeten ze met
schone haren, zonder gel etc.op school komen. Als u zelf bij uw kind
hoofdluis constateert, vragen wij u dit zo snel mogelijk door te geven
aan de groepsleerkracht. Deze zorgt ervoor dat alle ouders
geïnformeerd worden, zodat zij hun kind extra kunnen controleren.

Luizentas
Hier doen de kinderen hun jas in en ‘s winters hun muts, sjaal en wanten.
Hierdoor raakt uw kind geen spullen kwijt. Uw kind krijgt een tas bij de start
op school.
Is de tas van uw kind kapot? U kunt een nieuwe kopen bij Sonja van Dansik
voor € 3,00.

Verzekering
De school heeft een WA verzekering voor bestuur, leerkrachten en vrijwillige
medewerkers.
Indien zij onrechtmatig handelen kan men de school aansprakelijk stellen.
Schade veroorzaakt door leerlingen valt buiten de aansprakelijkheidsverzekering
(WA) van de school.
U kunt de school niet aansprakelijk stellen voor het kapot gaan of kwijtraken van
spullen die de kinderen van thuis naar school meenemen. Uw kind valt onder uw
eigen verzekeringspakket zowel voor veroorzaakte schade als ziekte en ongevallen.



Gymlessen

Gymnastiek Wiekslag - Niet zwemweken
Dinsdag Donderdag Vrijdag
08.30 - 09.15 u Groepen 8 08.30 - 09.10 u Groep 6a
09.15 - 10.00 u Groep 7 09.10 - 09.50 u Groep 6b
10.00 - 10.45 u Groep 4 10.05 - 10.45 u Groep 1-2a
10.45 - 11.30 u Groep 6a 10.45 - 11.25 u Groep 1-2b

12.00 - 12.45 u Groep 6b 12.00 - 12.45 u Groep 4
12.45 - 13.30 u Groepen 3 12.45 - 13.30 u Groep 7 12.45 - 13.30 u Groepen 3
13.30 - 14.15 u Groep 5 13.30 - 14.15 u Groepen 8 13.30 - 14.15 u Groep 5
Dikgedrukt= les door vakleerkracht gymnastiek

Gymnastiek Wiekslag - Zwemweken
Maandag (speelzaal school) Dinsdag Donderdag
08.45 - 09.30 u Groep 1-2b 08.30 - 09.15 u Groepen 8 08.55 - 09.40 u Groep 1-2a
09.30 - 10.15 u Groep 1-2a 09.15 - 10.00 u Groep 7 09.40 - 10.25 u Groep 1-2b

10.00 - 10.45 u Groep 4 10.35 - 11.20 u Groep 7
10.45 - 11.30 u Groep 6a

12.00 - 12.45 u Groep 6b
12.45 - 13.30 u Groepen 3 12.45 - 13.30 u Groep 8a
13.30 - 14.15 u Groep 5 13.30 - 14.15 u Groep 8b

Dikgedrukt= les door vakleerkracht gymnastiek

Groep 1 en 2
Het dragen van gymschoenen is niet verplicht. Als u uw kind gymschoenen geeft,
wilt u er rekening mee houden dat uw kind deze zelf kan aan- en uittrekken
(dus zonder veters). Wilt u de schoenen ook voorzien van naam?
De schoenen blijven op school.

Groep 3 t /m 8
Wilt u uw kind gymkleding en gymschoenen geven, die niet buiten zijn gebruikt. Bij
de gym mogen de kinderen geen sieraden dragen i.v.m. veiligheid; ze kunnen deze
dus het beste thuis laten op de dagen dat ze gym hebben. Lange haren kunnen het
beste in een staart of vlecht. Na de gymles kunnen de kinderen douchen.
De gymkleren van de kinderen blijven niet op school.
Ze nemen het elke keer mee naar huis.
Wilt u, als uw kind niet mag gymmen, een briefje meegeven?
De groepen die als eerste op de ochtend genoemd staan, gaan meteen vanaf huis
naar de gymzaal. De groepen die als laatste op de middag genoemd staan,
gaan vanaf de gymzaal naar huis.



Zwemmen (groep 3, 4, 5 en 6)
Het schoolzwemmen in de groepen 3 en 4:
In deze groepen bieden we naast de gymles ook zwemles aan. Deze zwemlessen
zijn gratis en horen bij het lesprogramma. Voor kinderen die hun zwemdiploma
hebben gehaald is de zwemles een ‘natte gymles’.
Het is van belang dat u met uw kind ook op particuliere zwemles gaat om een
zwemdiploma te behalen. Uw kind mag vanaf 5 jaar op particuliere zwemles.

Het schoolzwemmen in de groepen 5 en 6:
De lessen kunnen gezien worden als een natte gymnastiekles, waarbij de kinderen
d.m.v. diverse spelletjes (zoals survival en bootcamp) plezier beleven aan het
bewegen in het water. Kinderen uit groep 5 zonder A-diploma mogen hier nog niet
aan deelnemen en zullen meedoen aan de zwemles van groep 3.

Zwemmen
Tijd Groepen
Maandag  12.15 - 13.15 uur Groepen 6
Maandag 13.15 - 14.15 uur Groepen 3

Donderdag 12.15 - 13.15 uur Groepen 5
Donderdag 13.15 - 14.15 uur Groepen 4

De kinderen gaan lopend met de leerkracht naar het zwembad.
Zorgt u voor goede kleding die bestand is tegen regen en kou.

Aandachtspunten voor het ophalen van uw kind bij het zwembad:
1. Ouders halen eerst hun kind op bij het zwembad, daarna eventuele
broertjes/zusjes bij de Hoeksteen. U kunt de leerkracht van uw oudere kind
informeren dat u wat later bent.
2. Kinderen die naar de BSO gaan worden opgehaald bij het zwembad,
ouders regelen dit zelf met de BSO. Dit geldt niet voor de BSO in de
Hoeksteen. Die kinderen lopen met de leerkracht terug naar school.
3. Ouders gaan in gesprek met de groepsleerkracht wanneer het ophalen
van hun kind bij het zwembad een probleem is.

De data van het zwemmen kunt u vinden
op de volgende bladzijde.



Zwemrooster “de Hoeksteen” 2022-2023
Maandag

Groepen 6
Tijd: 12.15 - 13.15 uur

Groepen 3
Tijd: 13.15 - 14.15 uur

Ophalen bij het zwembad

Donderdag
Groep 5

Tijd: 12.15 - 13.15 uur
Groep 4

Tijd: 13.15 - 14.15 uur
Ophalen bij het zwembad

Week: Datum: Week: Datum:

37 12 september 37 15 september  (harddraverijdag)

39 26 september 39 29 september (schoolreisje)

41 10 oktober 41 13 oktober

44 31 oktober 44 03 november

46 14 november 46 17 november

48 28 november 48 01 december

50 12 december 50 15 december

03 16 januari 03 19 januari

05 30 januari 05 02 februari

07 13 februari 07 16 februari

10 06 maart 10 09 maart

12 20 maart 12 23 maart

14 03 april 14 06 april

16 17 april 16 20 april

21 22 mei 21 25 mei

23 05 juni 23 08 juni

25 19 juni 25 22 juni

27 03 juli 27 06 juli




