
AGENDA 
Maandag 18 april 15.30 MR vergadering 
Dinsdag 19 april 09.00 Koffieochtend 
Woensdag 20 april 15.00 Teamvergadering 
Vrijdag 22 april  Koningsspelen 

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN MIB-ER: 
 

Anja  dinsdag, donderdag en vrijdag 
Marian   woensdagochtend en donderdag.  

Jarig komende weken 
Donderdag 21 april  Rianne Arling gr 4 

 

r.k.b.s. ‘de Hoeksteen’      interim-directeur: Anja Reckers 
Hoofdkanaal o.z. 86       Locatieleider: Inge Kiers 
7881 CN Emmer Compascuum     e-mail:hoeksteen@primenius.nl  
tel: 0591-352677       www.dehoeksteen-skod.nl 
 

 

Weekbericht schooljaar 2015-2016 15 april- 21 april 
 

Uit de teamkamer  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Schoolfruit 
Aankomende week is het de laatste keer, dat de kinderen schoolfruit 
ontvangen.  
Daarna is het de bedoeling om de kinderen zelf fruit mee te geven op deze 
dagen.  
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Koningspelen 
Volgende week vrijdag doen we mee aan de Koningsspelen. Het zou leuk 
zijn als de kinderen in het oranje op school komen.  
We beginnen de dag met een gezamenlijk school-koningsontbijt, de 
kinderen hoeven dus niet thuis te ontbijten. Ook hoeven ze niets mee te 
nemen voor in de pauze, hiervoor wordt gezorgd. 
Om kwart voor tien worden de spelen geopend, de ouders zijn bij deze 
opening van harte welkom. 
Om12.00 uur zijn de kinderen vrij. We hopen op een prachtige dag! 

 
Mijn naam is Anja Reckers. Ik ben bijna 53 jaar en woon sinds vorige week in Emmen. 
Sinds een aantal weken ben ik eindverantwoordelijk voor uw school. Ik probeer het werk van mijn 
voorgangster zo goed mogelijk voort te zetten. Natuurlijk brengt een nieuwe directie ook nieuwe ideeën 
mee.  
Enkele van die ideeën zijn: 

 Invoering van gepersonaliseerd leren 

 Het opstarten van een peuteropvanggroep 

 Het opknappen van het plein  

 En het laten uitvoeren van een imago-onderzoek 

De laatste beide in een hechte samenwerking met ons team en onze MR. 
Ik hoop dat we door bovenstaande activiteiten/acties onze school een nieuwe boost 
kunnen geven. 

 

*********************** 
 

Ik ben Petra Ivanovoḉ. Ik ben aanwezig op de maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend. 
 

*********************** 
Anja heeft me gevraagd om me even voor te stellen. Ik ben Jenneke van den Heuvel.  
Sinds 2001 werk ik als administratieve kracht op een aantal scholen. Tijdens mijn secretariële opleiding 
kreeg ik een stageplaats op een school in Emmen. Na mijn opleiding kreeg ik hier een aanstelling voor één 
dag. 
Dit is in de loop der jaren uitgebreid tot zeven scholen van 2 besturen, waaronder de St. Frans in Emmen en 
sinds februari ook op de Hoeksteen. Ik mag hier een aantal administratieve taken doen. 
Het is leuk om nu ook op een school te werken in het dorp waar ik woon. 

*********************** 
  



Uit groep 1 en 2 
Hoera!! Marit en Joost kunnen veterstrikken, zij hebben hun veterstrikdiploma 
behaald. Knap hoor, gefeliciteerd! 
 

Thema Alles groeit 
Aan het begin van dit thema hebben we boontjes gezaaid in een glazen potje. Het duurde even, maar 
inmiddels groeien de plantjes al erg goed! 
Bij de rekenles hebben we o.a. eendjes geteld. Groep 1 heeft geoefend met de cijfersymbolen tot 10 en 
groep 2 heeft geoefend met aanvullen tot 10. 
We hebben verschillende bloemsoorten bij dit thema leren kennen en deze moeilijke woorden in stukjes 
geklapt (lettergrepen): hyacint, krokus, narcis, viool, margriet, boterbloem, paardenbloem, roos, 
zonnebloem en tulp.  

We hebben ook geleerd hoe de ‘babydieren’ genoemd worden: paard-veulen, schaap- 
lam, koe-kalf, varken-big, kip-kuiken, hond-puppy, poes-kitten, vlinder-rups etc. 
 
Wisseling 
Juf Annemarije en juf Inge hebben 2 dagen geruild. Woensdag 20 april 
werkt juf Annemarije en donderdag 28 april werkt juf Inge. 

 

Koningsspelen 
Wij willen de kleuters graag mee laten doen aan de Koningsspelen op vrijdag 22 april. 
Aanstaande dinsdagmiddag  
(19 april) zijn de leerlingen daarom vrij, zodat ze die vrijdagochtend weer terug kunnen 
komen.  
De week van 18 t/m 22 april zien er als volgt uit: 

 Maandag 8.30 - 14.30 uur juf Inge 
 Dinsdag 8.30-12.00 uur  juf Inge 
 Woensdag 8.30-12.15 uur  juf Annemarije 
 Donderdag 8.30-14.30 uur  juf Annemarije 
 Vrijdag  8.30-12.00 uur  juf Inge 

 

Uit groep 3 en 4 
Tafeldiploma 
Kiara heeft vorige week haar groene tafeldiploma behaald. Gefeliciteerd Kiara! 
 

Rekenen 
We hebben de laatste weken gewerkt aan hoofdrekenen. De leerlingen van groep 3 maken de sommen tot 10 uit het 
hoofd en de sommen tot 20 zonder overschrijding. Groep 4 maakt de sommen tot 20 met overschrijding en de 
sommen tot 100 zonder overschrijding uit het hoofd.  
Aankomende periode blijven we hier aan werken. Daarnaast gaan we ook starten met de spellen en activiteiten van 
met sprongen vooruit. Groep 5 t/m 8 werkt hier al een poosje mee. 
 

Veilig leren lezen 
We leren volgende week het lezen van woorden met voorvoegsel, be-, ge-, ver- woorden. Denk aan bezoek, gebouw, 
verkeer. 
  



Uit groep 5 en 6 
Rekenen: 
We zijn begonnen om veel verhaalsommen te oefenen. Op www.redactiesommen.nl kunt 
u ook zelf oefenen met uw kind.  
Ook doen we ongeveer 3 keer in de week een spel van Met sprongen vooruit. Dit vinden de kinderen erg leuk om te 
doen. Deze week hebben we potje duizenden gedaan en tafelbingo. 

 
Topotoets: 
De kinderen hebben 31 mei Topotoets van level 10, 11 en 12. Dit oefenen ze op school, maar ook 
thuis kan extra geoefend worden op de app van topomaster. 
 
 

Uit groep 7 en 8 
Eindtoets groep 8 
Volgende week dinsdag starten we met de eindtoets in groep 8. We zullen 3 
ochtenden nodig zijn voor de toets.  
 

Groep 7 
Volgende week dinsdag/woensdag en donderdagochtend zal groep 7 meer zelfstandig aan het werk zijn. De 
kinderen werken deze ochtend veelal op het leerplein.  
 

Toets 
Op donderdag 28 april hebben de kinderen ’s middags hun geschiedenis toets. 
Het leerblad is al meegegaan.  
Ook is het mogelijk dat kinderen door middel van presenteren laten zien wat 
ze hebben geleerd.  
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