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16 november 2020

Schoolarts voor groep 2
Kinderraad – online/ telefonisch
Studiemiddag; alle kinderen zijn ’s middags VRIJ !!
SCHOEN ZETTEN: alle kinderen moeten schoen meenemen
Directeurenberaad: Peter
Studiemiddag: Ria
Oud papier
OR-vergadering: online
Sintfeest: - groep 1 t/m 4 gaan om 12.00 uur uit
- groep 5 t/m 8 gaan om 13.00 uur uit
Kerstfeest – ’s middags tot 14.30 uur
Aangepast rooster groep 5 t/m 8 gaan om 13.30 uur uit
t/m zo 3 jan 2021 - Kerstvakantie

Oud papier

Ook Zaterdag 28 november wordt vanwege de corona maatregelen het oud papier
niet door onze vrijwilligers bij u opgehaald!
Wij verzoeken u vriendelijk om, indien mogelijk, uw oud papier ZELF op zaterdag 26
september overdag naar de oud papier container te brengen en erin te zetten.
Graag zo ver mogelijk naar achteren, zo hoog mogelijk en niet in plastic verpakken.
De container staat in de Zweedsestraat te Mookhoek tegenover de parkeerplaats
en de glasbak.
Houdt u zich a.u.b. aan de RIVM-richtlijnen.
Hartelijk bedankt voor uw begrip en medewerking.

Coronamaatregelen. Bedankt!

Het is een vreemde en soms niet zo’n gemakkelijke tijd, met veel dingen die we niet
meer mogen en kunnen doen.
U als ouder/verzorger werkt heel goed mee met al die regels op school: niet de school
in – alleen op uitnodiging, mondkapje gebruiken, handen wassen, online of telefonisch
overleg, 1,5 meter afstand, enz.
De feestmaand met Sint en Kerst gaat er ook op school anders uitzien, dan u gewend
bent. We moeten nog een tijdje volhouden.
Bedankt voor uw medewerking en begrip.

Studiemiddag

Maandagmiddag 23 november hebben de leerkrachten van onze school een
studiemiddag met als thema “Digitale geletterdheid”.
Alle kinderen hebben deze middag vrij en gaan om 12.00 uur naar huis!!

Kinderraad

Vanuit alle openbare basisscholen heeft één leerling zitting in de kinderraad die het
vorige schooljaar is geïnstalleerd door de Hoeksche School.
Dit jaar zal Bas den Buitelaar onze school in de kinderraad vertegenwoordigen.
Het thema waarover gesproken gaat worden is Goede Doelen.
Helaas zal i.v.m. de coronamaatregelen de kinderraad alleen online of telefonisch bij
elkaar komen.

Boeken ruilen

Omdat er, vanwege de Coronamaatregelen, nog altijd geen ouders in de school mogen
zijn we nog altijd niet gestart met het ruilen van boeken uit onze schoolbibliotheek.
Wanneer we “weer mogen” hoort u dat van ons.

Schoolfruit

Het volgende schoolfruit krijgen we voor week 47 aangeleverd:
dinsdag: waspeen
woensdag: sinaasappel
donderdag: peer
Lust uw kind bovengenoemd fruit niet geef dan zelf fruit mee naar school

Dalton

Zoals u weet is onze school een Daltonschool. De komende tijd kunt u in onze info
informatie vinden over Daltononderwijs.
We beginnen met de geschiedenis van het Daltononderwijs:
Heleen Parkhurst, de oprichtster van het Daltononderwijs, start in 1904 op een
eenmansschooltje in Wisconsin. Vanaf dat moment waren haar onderwijsideeën al te
zien. Het verzet tegen het klassikale onderwijs dat zijzelf heeft genoten, leidt tot een
zoektocht die leerlingen in het onderwijs “echte ervaringen” moet opleveren.
De traditionele onderwijsinhoud staat voor Parkhurst daarbij niet ter discussie. Ze wil
die inhoud meer in overeenstemming brengen met de ervaringen van de leerlingen.
Nog voor het schooljaar start verbouwt ze het eenmansschooltje met behulp van de
lokale timmerman. Een rommelhok wordt de plaats voor haar bureau en de
schoolbanken worden uit de vloer geschroefd om er tafelgroepen mee te maken, die ze
inricht als themahoeken. Daar kunnen de kinderen onder begeleiding van de oudste
klasgenoten aan taken werken, die Parkhurst ontwerpt.
Binnen de taak creëert Parkhurst de vrijheid voor de leerlingen om eigen keuzes en een
eigen leerprogramma te maken. Het kind deelt daarbij zelf zijn tijd in en krijgt zo zicht
op het leerproces. De vrijheid die het kind hierbij krijgt, is niet ongebonden. Het kind
leert gedisciplineerd te werken en verantwoordelijkheid te dragen. Voor Parkhurst is de
school een sociale gemeenschap, waar kinderen samenwerken en elkaar helpen, maar
waar ze ook verantwoordelijkheid leren dragen.

Nieuwsbrief De Hoeksche School Info november 2020

In de bijlage bij van de mail vindt u ook de Nieuwsbrief van De Hoeksche School.

Schoen zetten, dus schoen meenemen

Op woensdag 25 november mogen alle kinderen op school hun schoen zetten. Zorgt
u er svp voor dat uw zoon/ dochter een schoen bij zich heeft.

