
AGENDA 
7 & 8 juni:      papiercontainer bij de kerk. 
di 7 juni 8.30:      gr. 7/8 pastor Myriam Noach 
di 7 juni15.00:     Stuurgroep BAS 
di 7 juni 19.00:  SAC 
do 9 juni 8.45:     BSE 
do 9 juni 15.00: teamvergadering 
 

 
 
AANWEZIGHEID DIRECTIE EN MIB-ER: 

 

Anja  dinsdag en donderdag 
Marian   woensdag en donderdag  
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Uit de teamkamer  

 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
  
 
Oproep: Bedenk een naam voor de nieuwsbrief en/of voor de Peuteropvang van de Hoeksteen. 

We vinden het leuk om het Weekbericht een naam te geven. Bij een aantal scholen 
wordt dit ook gedaan en daar heet de nieuwsbrief bv.  
 Fonkelnieuws 

 Zwaluwtwitter 

 Het Ankertje  

 IJsvogeltweet 

Het is wel leuk als de naam iets met de school te maken heeft, bv ‘Hoeksteennieuws’. 
Maar jullie weten vast wel iets leukers 

 

Ook voor de Peuteropvang willen we graag een leuke naam.  
Daarom doen we een beroep op alle kinderen en ouders om namen in te dienen. Daaruit kiezen we dan de 
leukste inzending. Aan het eind van dit weekbericht staat een inleverbriefje. 
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Help uw kind veilig oversteken!  
Voor het nieuwe schooljaar doen we weer een beroep op onze ouders om 
verkeersbrigadier te worden. Dit is van belang voor de veilige oversteek van uw kinderen. 
We vragen u dus dringend om u op te geven. Aanmelden kunt u via de teamleden of via de 
mail van school hoeksteen@primenius.nl 

 

Uit groep 1 en 2 
Thema Winkel 
Deze week hebben we rollenspellen gespeeld en geoefend wat je kunt zeggen als klant of kassière bij 
binnenkomst in een winkel en bij het afrekenen. We hebben gemerkt dat dit 
nog best moeilijk is, want wat zeg je precies en hoe doe je dat beleefd? 
In de winkel kom je veel verschillende vormen tegen (verpakkingen). De 
volgende zijn aan bod gekomen: Driehoek, cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, 
ruit, zeshoek en achthoek. Ook hebben we het gehad over ruimtelijke vormen 
als een kubus en een cilinder.  
We hebben een begin gemaakt met het werken met vormen: 
- Groep 1 maakt een werkblad met verschillende reeksen met vormen, 

bijvoorbeeld: Cirkel, vierkant, cirkel, vierkant…. Of vierkant, vierkant, 
driehoek, rechthoek, vierkant, vierkant, driehoek, rechthoek….. 

- Groep 2 vult een vormentabel in waarbij kleuren en vormen aan elkaar gekoppeld moeten worden.  
 

Wat willen de leerlingen later eigenlijk worden? We hebben gesproken over verschillende beroepen. 
En wat kennen de leerlingen al veel letters! Deze week is de letter t erbij gekomen (joost,  stern, marit en 
antoni) 
Met muziek hebben we verschillende liedjes herhaald. We hebben in leeg verpakkingsmateriaal liedjes 
gestopt. Zo zit het liedje van ‘poesje mauw’ in een leeg melkpak. In een koekdoosje zit het liedje van ‘piep 
de muis’ en in de grote pizzadoos zit het liedje over het kleine reusje. In een boterkuipje zit ‘een koetje en 
een kalfje’ en in een zeepflacon ‘handen wassen’.  
 

Engels 
We zijn begonnen met het thema Animals. De leerlingen hebben o.a.  
de volgende woorden geleerd: Dog, horse, cat, pig, bird, duck, cow,  
We hebben er een leuk lied bij geleerd over: 

 ‘a dog with a hat and a horse with a tie’. 
 

Uit groep 3 en 4 

 
Veilig leren lezen 
Volgende week starten we met een nieuwe kern. De leerlingen krijgen volgende week 
een pakketje mee naar huis.  
 

Spreekbeurten 
Groep 4 gaat in de laatste weken van het schooljaar een spreekbeurt houden. De 

leerlingen mogen zelf een onderwerp kiezen. In de loop van volgende week krijgen ze een papier mee waar 
de uitleg op staat. 
 

Gym 
Aankomende donderdag gaan we niet naar de sporthal maar we gaan buiten gymmen. Wilt u uw kind deze 
dag sportschoenen meegeven. 
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Uit groep 5 en 6 
Zonnebloemwedstrijd 
Van groep 5 t/m 8 hebben we een wedstrijd in het leven geroepen. De kinderen zaaien 
allemaal een zonnebloem hier op school in een potje. Over een aantal weken krijgen ze die 
mee naar huis. Daar mag hij in de grond worden gepoot. De bedoeling is dat de kinderen zelf 
zonnebloem verzorgen en dat ze de groei bijhouden. Ze krijgen hiervoor werkbladen mee 
naar huis, waarop ze dit kunnen bijhouden. Na de zomervakantie gaan we weer kijken naar 
de zonnebloemen. Hoe groot zijn ze geworden? Hoe zo’n kleur hebben ze gekregen? Enz.  
 

Taal 
De kinderen hebben 23 juni taaltoets. De woorden worden geoefend op school, maar de kinderen hebben 
de leerbladen ook mee naar huis gekregen. 
 

Topotoets: 
De kinderen hebben 30 juni Topotoets van level 13, 14 en 15. Dit oefenen ze op school, maar ook thuis kan 
extra geoefend worden op de app van topomaster. 
 

Uit groep 7 en 8  
 

Woensdag 8 juni 
Volgende week woensdag gaan de kinderen van groep 8 op kamp. Deze dag worden ze om half 11 op 
school verwacht. De kinderen van groep 7 zullen deze dagen een andere leerkracht krijgen.  
Musical 
De kinderen van groep 8 zijn druk aan het oefenen voor hun afscheidsmusical.  
Echter wordt de tekst nog veelal voorgelezen, dit is nu nog niet erg. Ik heb met de kinderen  
afgesproken dat ze thuis ook flink gaan oefenen, want na kamp moeten de kinderen  
hun tekst uit hun hoofd kennen.  
 

 
Brigadiersuitje 
Afgelopen dinsdagmiddag zijn onze brigadiers naar de film geweest. De kinderen 
hebben zich deze middag goed vermaakt. Ik wil hierbij de moeder van Mike en de 
moeder van Kyran hartelijk bedanken voor hun hulp.  

 
 

Plastic fles gevraagd 
Voor een knutselopdracht zijn we op zoek naar plastic shampoo flessen. Hiernaast een voorbeeld 
van hoe de fles er ongeveer uit moet zien. 
 
 Zonnebloemwedstrijd 
Van groep 5 t/m 8 hebben we een wedstrijd in het leven geroepen. De kinderen zaaien allemaal 
een zonnebloem hier op school in een potje. Over een aantal weken krijgen ze die mee naar huis. 
Daar mag hij in de grond worden gepoot. De bedoeling is dat de kinderen zelf zonnebloem 
verzorgen en dat ze de groei bijhouden. Ze krijgen hiervoor werkbladen mee naar huis, waarop ze 
dit kunnen bijhouden. Na de zomervakantie gaan we weer kijken naar de zonnebloemen. Hoe 
groot zijn ze geworden? Hoe zo’n kleur hebben ze gekregen? Enz.  
 



 

 
 
Trefwoord: Op het juiste moment spreken 
Ook al zegt het spreekwoord dat het in bepaalde gevallen beter is om te zwijgen,  
toch zijn er ook situaties waarin je juist je mond open moet doen.  
Hoewel het voor Esther gevaarlijk kan zijn om naar de koning te stappen en hem te 
vertellen wat Haman van plan is met haar volk, kan ze niet anders. 
Soms moet je je eigenbelang opzij zetten en móet je spreken.  
Belangrijk hierbij is om het juiste moment te kiezen 

  

NIEUWS UIT DE PAROCHIE 
  
Kinderwoorddienst 
Op zondag 5 juni is er, voorafgaand aan de Midzomermarkt, weer een 
Kinderwoorddienst.  
Ook nu hebben we weer een leuk programma gemaakt.  
We hopen veel kinderen te mogen verwelkomen.  
We beginnen in de kerk (om 10.00 uur) en we later gaan we naar het Parochiehuis.  
We zouden het leuk vinden als jij er ook weer bij bent.  
Voor de allerkleinsten is er deze ochtend ook crèche.  Werkgroep Kinderwoorddienst 

 
 

Peuteropvang van start bij  
RK basisschool ‘De Hoeksteen’. 

Op 6 juni beginnen we op onze school met onze 
peuteropvang. Peuters zijn welkom op  
 

J maandag en dinsdag van 8.30 tot 14.30 uur  
J en op woensdag van 8.30 tot 12.15. 

 

Voor informatie over de onkosten kunt u contact 
opnemen met school. R.K.B.S. ‘De Hoeksteen, 
Hoofdkanaal OZ 86, 7881 CN  Emmer Compascuum 

0591-352677   dehoeksteen@primenius.nl 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgave naam Weekbericht & Peuteropvang 
 
Naam voor Weekbericht:  ............................................................ 
 
Naam voor Peuteropvang:  ............................................................ 
 
Idee van:    ............................................................  groep:   


