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Nieuws over personeel
Kinderboekenweek 2017
Van 4 t/m 15 oktober vindt de jaarlijkse
Kinderboekenweek weer plaats. Het thema van dit
jaar is Gruwelijk eng!

Op maandag 11 september is juf Marjolein bevallen
van een dochter: Jazzlyn. Moeder en dochter maken
het goed!
Juf Ella is haar werkzaamheden op school langzaam
weer aan het oppakken.
We hebben afscheid genomen van juf Janine, zij gaat
aan de slag bij PPO. Wij zijn druk bezig met het
zoeken naar een vervanger. Tot die tijd zullen de
werkzaamheden van juf Janine overgenomen
worden door juf Jeannet.
Kamp groep 8
De groepen 8 zijn op kamp geweest. Het was hier en
daar wat nat, maar we hebben ontzettend veel
plezier gehad met elkaar. Het was een top kamp.

Voor in uw agenda!
In de maand november
vinden de
voortgangsgesprekken
plaats. In week van 6 november kunt u langskomen
voor een gesprek. Inschrijven hiervoor kan vanaf
eind oktober via Digiduif.
Op 15 januari is er voor de leerlingen en ouders uit
groep 7 en 8 weer een informatieavond over het VO
(voortgezet onderwijs). Verdere informatie volgt
nog.
IKC ontwikkelingen
In de vorige nieuwsbrief beloofden wij u meer
informatie over het IKC. De verbouwing voor het IKC
zal starten in de herfstvakantie. Hieronder zullen
Peuter&Co en KSH hun visie of diensten toelichten:
Peuter&Co
Het begint bij De Rotterdamse Peuterschool

Staking 5 oktober
Zoals u misschien al heeft gelezen of gehoord gaan
wij op 5 oktober staken. Op deze dag leggen wij ons
werk neer. De school zal deze dag gesloten zijn.

Week tegen het pesten!
Van 18 t/m 22 september hebben we in de klassen
stil gestaan bij het onderwerp pesten. We hebben
deze week extra lessen over dit onderwerp
behandeld en de kinderen hebben een armbandje
gekregen.
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Ieder kind is uniek. En precies deze eigenheid geeft
een peuter eindeloze mogelijkheden voor
ontwikkeling naar zelfstandigheid en
zelfredzaamheid. Zelfstandig, zelfredzaam,
creatief en sociaal… dat zijn de kenmerken van
de burger van de 21ste eeuw. En hier aan willen wij graag
een steentje bijdragen.
Wij vinden dat een peuter pas echt kan groeien en zich kan
ontwikkelen als we niet altijd ingrijpen of een kant-en-klare
oplossing aanbieden. We laten de peuter zelf ontdekken en
ervaren. Op De Rotterdamse Peuterschool sluiten we aan
bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van peuters. We
benaderen de peuters individueel en zetten in op
persoonlijke groei. Tegelijkertijd laten we hen ook de
toegevoegde waarde van samenzijn in een groep zien.
Onze werkwijze kenmerkt zich niet door ‘stilzitten’ maar
door ‘bewegen’, niet door ‘afblijven’ maar door ‘pak maar’,
niet door ‘stil zijn’ maar door ‘vertel maar’…
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Kinder Service Hotels (KSH) vanaf 2018 ín
basisschool De Hoeksteen!
In 2018 opent KSH haar deuren van het
kinderdagverblijf en de buitenschoolse kleutergroep
ín de Hoeksteen.
Wie zijn wij?
KSH is als kinderopvangorganisatie sinds 2003 actief
o.a. in de wijk Pendrecht. Eerst in gebouw
Valckensteijn aan de Burghsluissingel, sinds 6 jaar
zijn wij gevestigd op Plein 1953. Al sinds onze start
werken we samen met basisschool De Hoeksteen. U
kent ons misschien al wel van onze medewerkers met
de lime groene jasjes en hesjes.
Wat bieden wij straks in basisschool De
Hoeksteen?
1 Kinderdagverblijfgroep met 12 kindplaatsen voor
kinderen van 0 tot 4 jaar
Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met het
programma “Ben ik in Beeld&PUK”. Een voor
kinderen fantastisch leuk programma waar steeds een
prentenboek en een thema centraal staan. Rondom dit
thema worden allerlei activiteiten uitgevoerd met de
kinderen waar ze op een speelse manier heel veel van
leren. Niet alleen de taalontwikkeling wordt hierbij
gestimuleerd maar ook alle anderen
ontwikkelingsgebieden.
Daarnaast voeren we dagelijks met de kinderen
minimaal 30 minuten beweegactiviteiten uit in het
kader van het programma “Lekker Fit”.
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1 Buitenschoolse opvanggroep voor kinderen in de
leeftijd van 4 – 6 jaar
Op de buitenschoolse opvang (Kidsclub) wordt
tijdens de schoolweken gewerkt met een
workshopprogramma waarbij 5 tot 6 weken in een
bepaald thema activiteiten worden aangeboden.
Tijdens de schoolvakantie is er een activiteiten
planning waarin ook regelmatig uitstapjes zijn. In de
vakanties maar ook tijdens de schoolweken koken we
vaak in ons kinderkookcafé. Deze is op alle KSH
locaties ingericht als een American diner in de
gezellige rock en roll stijl.
U wilt alvast meer van ons weten en zien en
wellicht uw kind vast inschrijven?
U bent uiteraard van harte welkom op onze locatie
KSH Pendrecht, plein 1953 nr. 191 om een indruk te
krijgen wat wij straks ook gaan bieden in basisschool
De Hoeksteen. Maak hiervoor een afspraak via 010 –
481 49 34
Verder vindt u praktische informatie ook op onze
website www.kinderservicehotels.nl
Ouderbijdrage schooljaar 2017-2018
Ook dit schooljaar vragen wij van u een
ouderbijdrage.
De ouderbijdrage bedraagt € 55,- per leerling. Indien
u vóór 01-01-2018 betaalt, dan mag u €45,- per kind
overmaken. Het rekeningnummer is:
IBAN: - NL 74 ABNA 0613 8297 78 (let op!! Nieuw
rekeningnummer) t.n.v. Basisschool De Hoeksteen.
Vergeet niet de naam van uw kind en de groep te
vermelden!
Team De Hoeksteen

